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wskaźników syntetycznych. W tym celu stwo-
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następny rok. 
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Synthetic indicators are generalizated indicators in economics. They character-

ise an economic object and an economic situation in general. Hence, we have 

problems, with the prediction of values of the synthetic indicators for the next 

year, when we know them this year. The purpose of this work is to find the prob-

ability of change of the synthetic indicator for the next year. 

We know that a synthetic indicator has a value from interspace [0; 1]. Every 

region in the country has  its synthetic indicator. It allows to investi-gate the eco-

nomic situation in different regions as well as in the country in general. 

Let us consider a country. Supposing the administrative division in this country 

predicts n regions. And we know the synthetic indicators in all of them for three 

years, and these years are in sequence. During these three years, the synthetic 

indicator was changed twice. During this evolution the value can increase, de-

crease or be constant. In accordance, we can divide all regions into classes. This 

allows to deal with regions with a similar change of the synthetic indicators. Classi-

fication can be the following: the first class contains regions, where there is ob-

served an increase and decrease of the synthetic indicator, the second – only 

decrease, the third - decrease and increase, the fourth – only increase, in the fifth 

class the synthetic indicator  changed only in the third year, in comparison with 

the second year, moreo-ver, this change is decrease, in the sixth class in the first 

change the indicator is permanent and in the second change this indicator in-

creases, in the sev-enth class we observe decrease, but later it becomes perma-

nent, in the eight class firstly we can see increase and then the synthetic indicator 

is constant, and the last ninth class contains regions, where synthetic indica-tors 

are permanent during all three years. 

There are several regions in every class. Supposing that class number i contain 

ki regions. Moreover the sum of all of them is equal n. All of this data is introduced 

in the following table 1. 

In order to predict the situation for the next year, we need to find probability 

that the synthetic indicator will decrease, increase or remind permanent in eve-

ry class. In the first class after the increase the synthetic indicator decreases. 

After the analysis, it is easy to see that the indicator decreases in the second 

year in the second, the third and the seventh classes. 
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Table 1. Matrix of classes of synthetic indicator 

Source: own authoring 

Whereas in the third class after this decrease we observe increase, probabil-

ity that the synthetic indicator in the first class will increase in the fourth year  

equals k3/(k2+ k3+ k7). Accordingly, the probability of decrease is k2/(k2+ k3+ k7), 

and the probability that indictors will be constant is k7/(k2+ k3+ k7).  In the second 

class in the second year we observe decrease too, therefore the probabilities 

are similar. Considering the third class, after decreasing in the second year the 

synthetic indicator increases in the third year, in comparison with the second 

year. The increase for the first period was in all regions of the first, the forth and 

the eighth classes. In that only in the forth class after the increase of the syn-

thetic indicator, we observe an increase again, then probability that the synthet-

ic indicator will increase in regions from the third class is k4/(k1+ k4+k8). Accord-

ingly, the probability of decrease  equals k1/(k1+ k4+k8), and probability that indi-

cators will be constant is k8/(k1+ k4+k8). Let us consider another class, where the 

synthetic indicator is constant during one of these periods. It can be the seventh 

class. In all regions of this class, after the decrease in the second year, in com-

parison with the first year, the synthetic indicator has a  similar value in the next 

year. As during the first possible change the synthetic indicators from the fifth, 

the sixth and the nineth classes were the same, then probability of an increase 

for the synthetic indicators from the seventh class is k6/(k5+ k6+k9).  The probabil-

ity of decrease and the probability that indicators will be constant are k5/(k5+ 

k6+k9) and k9/(k5+ k6+k9) accordingly. All another probabilities are in the following 

table 2 [Yarova 2014, 247-253]. 

 

 

Class number Number of elements Change for 3 years 

I k1 ↗↘ 

II k2 ↘↘ 

III k3 ↘↗ 

IV k4 ↗↗ 

V k5 ⁼↘ 

VI k6 =↗ 

VII k7 ↘⁼ 

VIII k8 ↗⁼ 

IX k9 ⁼ ⁼ 
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Table 2. The probability of successive values of synthetic indicator 

Class number P(↗) P(↘) P(=) 

I k3/(k2+ k3+ k7) k2/(k2+ k3+ k7) k7/(k2+ k3+ k7) 

II k3/(k2+ k3+ k7) k2/(k2+ k3+ k7) k7/(k2+ k3+ k7) 

III k4/(k1+ k4+k8) k1/(k1+ k4+k8) k8/(k1+ k4+k8) 

IV k4/(k1+ k4+k8) k1/(k1+ k4+k8) k8/(k1+ k4+k8) 

V k3/(k2+ k3+ k7) k2/(k2+ k3+ k7) k7/(k2+ k3+ k7) 

VI k4/(k1+ k4+k8) k1/(k1+ k4+k8) k8/(k1+ k4+k8) 

VII k6/(k5+ k6+k9) k5/(k5+ k6+k9) k9/(k5+ k6+k9) 

VIII k6/(k5+ k6+k9) k5/(k5+ k6+k9) k9/(k5+ k6+k9) 

IX k6/(k5+ k6+k9) k5/(k5+ k6+k9) k9/(k5+ k6+k9) 

Source: own authoring 

There are the probabilities of change of the synthetic indicator in all regions 

in every class. Then, for the better full analysis of this situation, we need to make 

the matrix of transition probabilities [Feller, 388-390; Yarova, Yeleyko, 

Dziekański 2014]. In this case it must be the matrix with nine columns and nine 

strings. But, we do not know in which class we are. Supposing, we are in the first 

class with probability p1, in the second class with probability p2, in the ninth class 

with probability p9.  Moreover,    
 
     . 

Now we can make matrix of transition probabilities for our case. Let us consid-

er the first class. Synthetic indicators in this class decrease during the second 

change. And  we observe decrease during the first year in the regions from the 

second, the third and the seventh classes. Consequently, the probability of an 

increase of the synthetic indicator will be the same as the transition probability in 

the third class, because in this class we observe consistent decrease and increase 

of the value of the synthetic indicator. Reciprocally, the probability of decrease of 

the synthetic indicator will be the same as the transition probability in the second 

class, and the probability that indicators will be constant in the third change, in 

comparison with the second change, is equal to the transition probability in the 

seventh class next year [Dziekański 2012, 229 – 242; Dziekański 2013, 180-209]. 

Observing other classes, the probabilityies of transition of the regions from the 

first class into the forth, the fifth, the sixth, the eighth and the ninth classes  equal 

zero, because the decrease of the synthetic indicator, which is noticed during the 

second change in these classes is not observed. Therefore, the synthetic indicator 

of the regions from first class cannot change such as synthetic indicator regions 

from these classes. As for the first class, the indicator cannot stay there next year 
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too, because there was an increase in the first change, but we do not  know what 

change had been before this. It should be noted that the probability that the indi-

cators will be constant in the fourth year is equal to the transition probability in 

the seventh class the next year. The matrix of the transition probabilities has the 

next view – table 3. 

Table 3. The matrix of the transition probabilities 

0     

        
 

    

        
 0 0 0     

        
 0 0 

0     

        
 

    

        
 0 0 0     

        
 0 0 

    

        
 0 0     

        
 0 0 0     

        
 0 

    

        
 0 0     

        
 0 0 0     

        
 0 

0     

        
 

    

        
 0 0 0     

        
 0 0 

    

        
 0 0     

        
 0 0 0     

        
 0 

0 0 0 0     

        
 

    

        
 0 0     

        
 

0 0 0 0     

        
 

    

        
 0 0     

        
 

0 0 0 0     

        
 

    

        
 0 0     

        
 

Source: own authoring 

Hence, from this matrix of transition probabilities we know all probabilities of 

change of the synthetic indicator for the next year. 

For example, consider a country. It can be Poland. Poland is devided into ad-

ministrative units, called powiats.  And we know the synthetic indicators in thir-

teen of them for three years, and these years are in sequence. All this information 

is introduced in the following table 4. 

During these three years, the synthetic indicator  changed twice. During this 

evolution the value can increase, decrease or be constant. In accordance, we can 

divide all regions into classes. This allows to deal with regions with a similar change 

of the synthetic indicators. Classification can be the following: the first class con-

tains regions where there is observed an increase and decrease of the synthetic 

indicator, the second – only decrease, the third - decrease and increase, the 

fourth – only increase, in the fifth class the synthetic indicator  changed only in the 

third year, in comparison with the second year, moreover, this change is decrease, 

in the sixth class in the first change the indicator is permanent and in the second 

change this indicator increase, in the seventh class we observe decrease, but later 
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it becomes permanent, in the eight class firstly we can see increase and then the 

synthetic indicator is constant, and the last ninth class contain regions, where 

synthetic indicators are permanent during all three years. But, in our situation  we 

have only five first classes [Dziekański 2013 (a), 149-163; Satoła 2015, 115-123]. 

Table 4. Synthetic indicator of districts in the coming years 

№ Powiat First year Second year Third year 

1 Opatowski 0,68 0,56 0,71 

2 Starachowicki 0,57 0,61 0,47 

3 Skarzyski 0,63 0,61 0,54 

4 Buski 0,59 0,60 0,53 

5 Sandomierski 0,53 0,58 0,45 

6 Ostrowiecki 0,49 0,45 0,43 

7 Konecki 0,54 0,50 0,43 

8 Kielecki 0,44 0,53 0,37 

9 Włoszczowski 0,40 0,38 0,35 

10 Staszowski 0,44 0,44 0,36 

11 Pińczowski  0,32 0,42 0,43 

12 Jędrzejowski 0,33 0,39 0,33 

13 Kazimierski 0,25 0,38 0,31 

Source: own authoring 

There are several powiats in every class – table 5. 

Table 5. Class districts by synthetic indicator 

Source: own authoring 

In the first class after an increase of the synthetic indicator we mention a 

decrease. But the indicator decreases in the second year in the second and 

the third classes. Whereas in the third class after this decrease we observe 

an increase, the probability that the synthetic indicator in the first class will 

increase in the fourth year  equals 
 

 
, because there are four powiats in the 

second class and one powiat in the third class. Accordingly, the probability of 

Class number Number of powiat Change for 3 years 

I 2,4,5,8,12,13 ↗↘ 

II 3,6,7,9 ↘↘ 

III 1 ↘↗ 

IV 11 ↗↗ 

V 10 ⁼↘ 



Oksana YAROVA, Yaroslav YELEYKO, Paweł DZIEKAŃSKI                                               ASO.A.7(1)/2016/11-19 

 17 

decrease is 
 

 
 . All another probabilities of increase and decrease are intro-

duced in the following table 6. 

Table 6. Probabilities of increase and decrease of the synthetic indicator 

Class number P(↗) P(↘) 

I  
    

   

II  
    

   

III  
    

   

IV  
    

   

V  
    

   

Source: own authoring 

However the synthetic indicator yet can be constant the next year. Whereas in this 

classification we can observe it only in the fifth class, moreover it is only during one 

change, the probability that indicators will be constant is 
 

  
 . Then for full analysis we 

need to make the matrix of transition probabilities. In this case it must be the matrix 

with five columns and five strings [Dziekański 2016, p. 56-63].  

Let us consider the first class. In the matrix of transition probabilities the first value 

is 
 

  
, the second –   

 

  
  

 

 
 

  

  
, the third -     

 

  
  

 

 
 

 

  
 . The fourth and 

the fifth value in this matrix is zero, because in the third year in all regions from the first 

class the synthetic indicator decrease. So this indicator cannot be changed like the 

synthetic indicators in the fourth and the fifth classes, because we do not  observe a 

decrease of the synthetic indicator in any of them. The matrix of transition probabili-

ties for this classification is as follows – table 7.  

Table 7. The matrix of transition probabilities 
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Source: own authoring 
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We can write this matrix of transition probabilities with decimal fractions 

– table 8. 

Table 8. Matrix of transition probabilities with decimal fractions 

0,04 0,76 0,2 0 0 
0 0,04 0,2 0 0,76 

0,82 0 0,04 0,14 0 
0,86 0 0 0,14 0 

0 0,76 0,2 0 0,04 

Source: own authoring 

Consequently, the synthetic indicator from the first class will change like 

the synthetic indicator from the second class the next year with the proba-

bility 0,76. It means that the value of the synthetic indicators from the first 

class will decrease. The synthetic indicator from the second class will be in 

the fifth class next year, but it must decrease, too. And so on. 

Butwe can be in situation when we donot know in which class we are. For 

instance, consider these probabilities for our situation. Supposing, we are in 

the first class with probability 0,3 in the second – 0,2 and in the third, fourth 

and fifth with probabilities 0,2,  0,1 and 0,2 consequently. So, let us consider 

the new matrix of transition probabilities – table 9  

Table 9. Matrix of transition probabilities 

0,04     0,76     0,2     0 0 
0 0,04     0,2     0 0,76     

0,82     0 0,04     0,14     0 
0,86     0 0 0,14     0 

0 0,76     0,2     0 0,04     

Source: own authoring 

After calculation, we obtain the following results – table 10.  

Table 10. Matrix of transition probabilities 

0,012 0,228 0,06 0 0 
0 0,008 0,04 0 0,152 

0,164 0 0,008 0,028 0 
0,086 0 0 0,014 0 

0 0,152 0,04 0 0,008 

Source: own authoring 
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Consequently, the exploring of the evolution of the synthetic indicators allows 

to make statistical model of the state of the economic situation in the country. We 

can do it for every country, if only we now the value of the synthetic indicators for 

the sequent three years. 
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Streszczenie: W artykule autorzy prezentują 
wyniki badań ankietowych przeprowadzonych 
wśród małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) 
z kapitałem zagranicznym w województwie 
lubelskim, weryfikując hipotezę, że kapitał 
zagraniczny sprzyja innowacyjności przedsię-
biorstw. W pierwszej części artykułu autorzy 
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Abstract. In the article, the authors present 
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verifying the hypothesis if the foreign capital is 
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the first part of the paper authors refer to 
selected theoretical issues concerning enter-
prise's innovativeness and discuss the theoret-
ical basis of the importance of foreign capital 
for innovativeness of companies, with particu-
lar emphasis on the SME sector. In the second 
part article the results of research focusing on 
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for this activity are presented. 
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WSTĘP 

Innowacyjność z punktu widzenia przedsiębiorstwa stanowi kluczowy czynnik 

determinujący jego przewagę konkurencyjną, z punktu widzenia regionu zaś jest 

istotnym warunkiem dla jego trwałego rozwoju. Innowacje nie są obecnie domeną 

tylko i wyłącznie dużych przedsiębiorstw. Sektor małych i średnich przedsiębiorstw 

(MSP) również rozumie potrzebę opracowywania i wdrażania innowacji. Badania 

na temat innowacyjności MSP są zdecydowanie rzadziej publikowane niż w przy-

padku podmiotów dużych. Przyczyny tego stanu rzeczy należy upatrywać w tym, 

że podmioty małe i średnie opierają się często na nieformalnych działaniach ba-

dawczo-rozwojowych i rzadziej korzystają z usług doradczych lub licencji niż przed-

siębiorstwa duże. Powszechnie wiadomo, że bezpośrednie inwestycje zagraniczne 

(BIZ) dzięki zaangażowanemu kapitałowi wnoszą do przedsiębiorstwa również 

nowoczesne technologie, metody zarządzania oraz wiedzę i doświadczenie, które 

sprzyjają wzrostowi innowacyjności gospodarki przyciągającej BIZ. Ponieważ  

w województwie lubelskim 94,2% BIZ stanowią MSP, autorzy zadali sobie pytanie 

o poziom aktywności innowacyjnej MSP z udziałem kapitału zagranicznego w tym 

regionie. Celem opracowania jest zweryfikowanie hipotezy mówiącej o tym, że 

bezpośrednie inwestycje zagraniczne sprzyjają innowacyjności przedsiębiorstw. 

Autorzy szukają  także odpowiedzi na pytanie: czy przedsiębiorstwa z kapitałem 

zagranicznym, zwłaszcza małe i średnie, charakteryzują się większą niż przeciętna 

aktywnością innowacyjną i jak ona jest ukierunkowana 

INNOWACYJNOŚĆ I INNOWACJA – DEFINICJA POJĘĆ 

Innowacyjność postrzegana jest jako jedno z kluczowych wyzwań XXI wie-

ku [Kukliński 2001, Pomykalski 2004, Babiak 2008]. Może stanowić przymiot 

pojedynczych podmiotów gospodarczych (np. przedsiębiorstw) lub całych 

zbiorowości (np. rozważanych w układzie terytorialnym: regionów, państw). 

Obecnie na znaczeniu zyskała definicja wykorzystywana w procesie dystry-

bucji środków z funduszy unijnych bazująca na terminologii OECD, zgodnie  

z którą innowacyjność to zdolność i motywacja do wprowadzenia do praktyki 

w przedsiębiorstwie nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w odnie-

sieniu do produktu (towaru, usługi), procesu, marketingu lub organizacji 

[MRR 2007, 9.]. Najogólniej jest to zatem zdolność do poszukiwania, wdra-

żania i upowszechniania innowacji [Pomykalski 2009, 8].  W zgodzie z tą de-

finicją pozostają definicje prezentowane przez wielu innych autorów [Bogda-
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nienko 2005, 252; Pangsy-Kania 2007, 43; Niedzielski 2008, 151; Janasz, Ko-

zioł 2007, 57]. W odniesieniu do regionu lub całej gospodarki innowacyjność 

jest sumą innowacyjności podmiotów gospodarczych [Bojewska 2009, 48].  

Zrozumienie pojęcia innowacyjności wymaga zatem przedstawienia istoty 

innowacji, z którą innowacyjność ściśle się wiąże. Wprowadzenie terminu 

innowacji do nauk ekonomicznych przypisuje się J.A. Schumpeterowi 

[Schumpeter 1960]. Określił on innowację jako nieciągłe przedsięwzięcie 

zmierzające do wprowadzenia nowego towaru, metody produkcji, otwarcia 

nowego rynku, zdobycia nowego źródła surowców lub wprowadzenia nowej 

organizacji produkcji [Shumpeter 1960, s. 104]. Literatura przedmiotu [Sta-

wasz 1999, 12-13; Baruk 2006, 95-102; Janasz, Kozioł 2007, 13-16; Francik 

2009] podkreśla szereg aspektów różnicujących postrzeganie istoty tego 

pojęcia, można tu wymienić: zakres przedmiotowy, skalę nowości, mecha-

nizm pobudzania, dualizm natury innowacji. Ta wieloaspektowość pojęcia 

innowacja znajduje wyraz w zróżnicowanych pod względem pojemności 

znaczeniowej definicjach formułowanych przez różnych autorów w ostatnim 

dziesięcioleciu (tabela 1). 

Tabela 1. Wybrane współczesne definicje innowacji 

Definicja Autor /Źródło 

Innowacja to zmiana, którą charakteryzuje wprowadzenie czegoś 
nowego i lepszego. 

Bogdanienko J. 2005, 
s. 251 

Celowo zaprojektowana przez człowieka zmiana dotycząca produk-
tu, metod wytwarzania, organizacji pracy i produkcji, zastosowana 
po raz pierwszy w danej społeczności, celem osiągnięcia określo-
nych korzyści społeczno-gospodarczych, spełniająca określone 
kryteria techniczne, ekonomiczne i społeczne. 

Baruk J. 2006, s. 103 

Innowacje sensu stricte - zmiany w metodach wytwarzania i pro-
duktach, bazujące na nowej lub niewykorzystanej dotychczas wie-
dzy. 
Innowacje sensu largo - wszelkie zmiany w produkcji, polegającą na 
przyswajaniu wiedzy. 

Jasiński A.H. 2008, s. 9 

Rzecz nowo wprowadzona bądź czynność, polegająca na jej wpro-
wadzeniu jak również koncepcja nowego stanu rzeczy (pomysł, 
idea, projekt), czyli inwencja powstająca w procesie twórczym. 

Francik A. 2009, s. 90 

Innowacja obejmuje szeroki wachlarz działań na rzecz poprawy 
wyników przedsiębiorstwa, w tym wprowadzanie nowych lub 
znacząco ulepszonych produktów, usług, procesów dystrybucji i 
wytwarzania oraz metody organizacji i marketingu. 

Komisja Europejska,  
EC, 2004 

Projektowanie, opracowywanie, rozwijanie i wdrażanie nowych Departament Gospo-
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bądź ulepszonych produktów, usług, procesów, systemów, modeli 
organizacji w celu tworzenia wartości dla klienta i korzyści finanso-
wej dla przedsiębiorstwa. 

darki i Handlu USA,  
Advisory committee, 
2008 

Innowacja to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego 
produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marke-
tingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodar-
czej, organizacji miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem. 

OECD,  
Podręcznik Oslo, 2008, 
s. 48  

Źródło: Opracowanie własne. 

Współcześni autorzy rzadko opowiadają się za wąskim postrzeganiem 

znaczenia innowacji, częściej traktują jej istotę szeroko. Wzrostem zakresu 

znaczeniowego innowacji naznaczone są także definicje referencyjne stano-

wiące punkt odniesienia dla instytucji gromadzących dane statystyczne. Me-

todyka badawcza zawarta w Podręczniku Oslo [Podręcznik Oslo 2008] wyda-

nym przez OECD, to wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego pro-

duktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej lub 

nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca 

pracy lub stosunkach [Podręcznik Oslo 2008, 49-55]. W tym ujęciu innowacja 

potraktowana jest także szeroko, wykracza poza wymiar techniczny, nie 

ogranicza się do nowości absolutnej, tj. nowości na skalę światową i stanowi 

pewien kompromis podejścia funkcjonalnego i mechanistycznego 

KAPITAŁ ZAGRANICZNY A INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW 

Po raz pierwszy ujednolicenie definicji BIZ, jako kategorii ekonomicznej, 

zostało dokonane przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) we 

współpracy z Organizacją Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation 

for Economic  Cooperation and Development – OECD). Wzorcowa definicja 

bezpośrednich inwestycji zagranicznych (Benchmark Definition of Foreign 

Direct Investment), opracowana przez OECD, precyzuje BIZ jako kategorię 

międzynarodowych inwestycji dokonywanych przez rezydenta (inwestora 

bezpośredniego) w celu objęcia długotrwałego wpływu nad przedsiębior-

stwem (przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania), które działa  

w gospodarce innej niż bezpośredni inwestor. Bezpośredniego inwestora 

zagranicznego charakteryzuje podejście strategiczne, a jego motywacja jest 

długoterminowa. Inwestor musi nabyć prawo do znaczącego wpływu na 

zarządzanie przedsiębiorstwem bezpośredniej inwestycji, dlatego z BIZ ma-

my do czynienia wtedy, gdy inwestor uzyskuje lub posiada minimum 10% 
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akcji zwykłych tego przedsiębiorstwa, albo też 10% głosów na walnym zgro-

madzeniu akcjonariuszy [Benchmark 2008, 40-41]. 

Innowacje i ich dyfuzja wpływają na zwiększanie konkurencyjności regio-

nu [Zakrzewska-Półtorak 2007, 27], odbywa się to również poprzez import 

technologii, BIZ i akumulację kapitału zagranicznego [Jakubiak 2002, 43]. 

Podstawowym wyznacznikiem innowacyjności przedsiębiorstwa są wdrażane 

przez nie innowacje. W zagranicznej literaturze przedmiotu eksperci wskazu-

ją na istotny wpływ BIZ na innowacyjność przedsiębiorstw. W badaniach 

E. Tomiury [Tomiura 2003] w oparciu o dane z ponad 118 tysięcy japońskich 

zakładów produkcyjnych, potwierdzona została korelacja napływu BIZ do 

Japonii ze wzrostem wielkości nakładów na działalność badawczo-

rozwojową. J. Bodanienko [Bogdanienko 2004, 82.] zauważa, iż BIZ charakte-

ryzują się wysoką nieraz innowacyjnością techniczną oraz stosowaniem no-

woczesnych metod zarządzania. Jest to oczywistym przejawem transferu 

innowacji w wymiarze ponadnarodowym i niewątpliwym czynnikiem sprzyja-

jącym utrzymaniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw. Uwagę na to, że 

BIZ wpływają na wzrost skuteczności wykorzystywania przez nie środków na 

działalność B+R zwraca także [Kolarz 2006, 7]. 

PRZEDSIĘBIORSTWA Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

Województwo lubelskie od lat należy do najsłabiej rozwiniętych woje-

wództw Polski, biorąc pod uwagę kryterium oceny PKB per capita. W rankin-

gu województw według tej miary zajmuje rokrocznie jedną z dwóch ostat-

nich lokat i systematycznie traci dystans względem lepiej rozwiniętych regio-

nów [Bis, Żminda 2014, 84]. Paradoksalnie mając silne potrzeby w zakresie 

pozyskiwania kapitału zewnętrznego w postaci kapitału zagranicznego, lubel-

skie ma jednocześnie problemy z pokonaniem barier przyciągania bezpo-

średnich inwestycji zagranicznych [Por. Bojar 2008]. Wciąż pozostaje na 

przedostatniej pozycji rankingu atrakcyjności inwestycyjnej województw 

[Nowicki (red.) 2008-2015]. 

Niska atrakcyjność inwestycyjna lubelskiego przekłada się na stosunkowo 

niewielką na tle kraju liczbę podmiotów z kapitałem zagranicznym zlokalizo-

wanych w tym województwie. W 2014 według danych GUS było ich 446  

i stanowiły one zaledwie 0,26% ogólnej liczby podmiotów gospodarczych 

województwa, tj. dużo poniżej średniej krajowej wynoszącej dla wszystkich 
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województw 0,64%. Nawet jeśli uwzględnić wielkość województw określoną 

liczbą mieszkańców to liczebność podmiotów z kapitałem zagranicznym  

w lubelskim na tle kraju jest bardzo niska – wynosi bowiem 2,1 w przelicze-

niu na 10 tys. mieszkańców  przy średniej krajowej 6,9. Gorzej pod tym 

względem wypadają tylko dwa województwa – świętokrzyskie i podlaskie. 

Tak mało znacząca obecność tej kategorii podmiotów gospodarczych w re-

gionie lubelskim, jest czynnikiem ograniczającym możliwości nawiązywania 

związków kooperacyjnych z przedsiębiorstwami międzynarodowymi w pro-

cesach innowacji firm z regionu. Relacje takie najłatwiej bowiem nawiązywać 

w warunkach sąsiedztwa terytorialnego. W województwie lubelskim sąsiedz-

two takie jest wysoce ograniczone [Wójcik 2007, 242]. Stosunkowo niewielka 

liczba przedsiębiorstw z udziałem kapitału zagranicznego, mogłaby nie być 

czynnikiem ograniczającym nawiązywanie współpracy podmiotów lokalnych 

z przedsiębiorstwami międzynarodowymi, gdyby te drugie były podmiotami 

dużymi tworzącymi liczne relacje z podmiotami regionalnymi m in. poprzez 

łańcuchy kooperacyjne [Wójcik 2007, 242]. Tymczasem wśród podmiotów  

z kapitałem zagranicznym zarejestrowanych w lubelskim 94,2%, czyli 420 

firm, to podmioty małej i średniej wielkości zatrudniające mniej niż 250 osób 

przy czym wśród nich, aż 302 przedsiębiorstwa zatrudniają mniej niż 10 pra-

cowników. Zaledwie 5,8% tj. tylko 26 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicz-

nym zatrudnia ponad 250 pracowników. Przeciętne zatrudnienie w tej grupie 

to 659 osób, podczas gdy dla Polski wskaźnik ten wynosi 961 pracujących. 

Zatem przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym w lubelskim są podmio-

tami relatywnie małymi. Na stosunkowo małą względem średniej krajowej 

skalę działalności rozważanej kategorii podmiotów wskazują także osiągane 

przez nie przychody z całokształtu działalności, które w 2014 roku wyniosły  

w lubelskim 31,2 mln zł w przeliczeniu na podmiot,1 podczas gdy w Polsce 

średnio 48,8 mln zł. Tezę, o względnie małej wielkości podmiotów z kapita-

łem zagranicznym podejmujących działalność w lubelskim uprawnia także 

fakt, że ich kapitał podstawowy wynosi zaledwie 3,9 mln zł na przedsiębior-

stwo z czego 3,3 mln zł to kapitał zagraniczny – dane te w obu przypadkach 

są ponad dwukrotnie mniejsze od średnich dla kraju wynoszących odpo-

                                                           
1
 Niższe przychody w przeliczeniu na podmiot osiągały tylko przedsiębiorstwa z kapi-
tałem zagranicznym w lubuskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim.  
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wiednio 8,1 mln zł oraz 7,4 mln zł. Jeżeli poddać ocenie tylko podmioty  

o zatrudnieniu powyżej 250 pracowników to ich średni kapitał zakładowy 

wynosił zaledwie 42,9 mln zł, co pozwala przypuszczać, że znacząca część 

tych podmiotów nie spełnia ustawowego kryterium definicji dużego przed-

siębiorstwa.2 

Zlokalizowane na terenie lubelskiego podmioty z udziałem kapitału za-

granicznego w 2014 roku:3 

 zatrudniały 24 535 osób, czyli zaledwie 3% ogółu pracujących w wo-

jewództwie4, podczas gdy analogiczny wskaźnik dla całego kraju wy-

nosił 12,3%;  

 poniosły nakłady inwestycyjne stanowiące 0,1% nakładów inwesty-

cyjnych ogółem wydatkowanych przez podmioty z województwa,  

w czasie gdy dla całego kraju analogiczny wskaźnik wyniósł 0,3%; 

 osiągnęły przeciętnie 1,15 mln zł zysku (w przeliczeniu na jeden 

podmiot), w czasie gdy w Polsce średnio podmioty tej kategorii osią-

gnęły zysk w wysokości 1,57 mln zł 

 osiągnęły wartość importu na poziomie bliskim 17,9 mln zł na przed-

siębiorstwo importujące z tym, że podmiotów importujących było 

165 tj. 37% ogółu podmiotów z kapitałem zagranicznym w woje-

wództwie, podczas gdy w Polsce odnotowano import w 45,3% pod-

miotów z kapitałem zagranicznym, a przeciętna wartość importu 

wynosiła 33,3 mln zł; 

 liczyły 185 podmiotów eksportujących, z których każdy średnio wy-

eksportował dobra i usługi o wartości 25,8 mln zł na podmiot, w cza-

sie gdy w Polsce przeciętna wartość eksportu przypadającego na 

jedno eksportujące przedsiębiorstwo z kapitałem zagranicznym wy-

nosiła 36,4 mln zł. 

                                                           
2
 Według tego kryterium dużym przedsiębiorstwo powinno osiągać przychód  

3
 Na podstawie danych GUS ujętych w Banku Danych Lokalnych. 

4
 Z uwagi na sposób i zakres publikowanych danych przez GUS z pominięciem pracu-
jących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bez-
pieczeństwa publicznego, z uwzględnieniem pracujących w gospodarstwach indywi-
dualnych w rolnictwie przy wykorzystaniu wyników Powszechnego Spisu Rolnego 
2010 roku. 
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Przytoczone dane uprawniają do twierdzenia, że przedsiębiorstwa z kapi-

tałem zagranicznym z województwa lubelskiego z uwagi na ich relatywnie 

małą skalę działalności, w mniejszym stopniu stymulują wzrost gospodarki 

regionalnej niż przedsiębiorstwa tej kategorii zlokalizowane w innych woje-

wództwach. Wobec tego tym bardziej warta i godna uwagi staje się odpo-

wiedź na pytanie przewodnie niniejszej pracy - czy przedsiębiorstwa z kapita-

łem zagranicznym, zwłaszcza małe i średnie, charakteryzują się większą niż 

przeciętna aktywnością innowacyjną i jak ona jest ukierunkowana? Poprzez 

rodzaj takiej aktywności przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym pomimo 

dostrzeganego ograniczonego ich znaczenia dla wzrostu gospodarki regio-

nalnej mogą w sposób istotny przyspieszać jej procesy rozwojowe. Warto  

w tymi miejscu zauważyć, że najwięcej kapitału zagranicznego w lubelskim 

ulokowali inwestorzy z Holandii (407,7 mln zł), Luksemburga (160,7 mln zł), 

Stanów Zjednoczonych (148 mln zł), Włoch (118,3 mln zł) i Francji (100,7 mln 

zł), a więc pochodzący z krajów bardziej rozwiniętych gospodarek, odznacza-

jących się wyższym poziomem innowacyjności przedsiębiorstw,5 z drugiej 

strony w województwie brakuje zaangażowania kapitału z takich krajów jak 

Szwecja czy Dania6. Biorąc pod uwagę strukturę branżową podmiotów go-

spodarczych z kapitałem zagranicznym w województwie lubelskim ustaloną 

na podstawie bazy REGON należy podkreślić, że większość z tych podmiotów 

(54,2%) zarejestrowano w dziale handel i naprawa pojazdów samochodo-

wych. Może to sugerować, że znaczenie obecności kapitału zagranicznego 

dla aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw w skali całego regionu jest jed-

nak niewielkie, tym bardziej, że wśród przedsiębiorstw z kapitałem zagra-

nicznym w województwie lubelskim zaledwie 10,8% to przedsiębiorstwa 

przemysłowe. 

 

 

                                                           
5
 Z wymienionych krajów europejskich Luksemburg i Włochy pod względem udziału 
aktywnych innowacyjnie przedsiębiorstw należą do grupy liderów, Francja oraz Ho-
landia natomiast do grupy doganiających, podczas gdy Polska klasyfikowana jest  
w grupie słabych innowatorów. [Por. Zadura-Lichota 2015, 12]. 
6
 W szczególności Szwecja i Dania są liderami rankingu krajów europejskich pod 
względem nakładów na zewnętrzną działalność B+R przypadających na jedno przed-
siębiorstwo prowadzące taką działalność. [Por. Zadura-Lichota 2015, 25-26]. 
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INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM 

Chcąc ocenić aktywność innowacyjną przedsiębiorstw z kapitałem zagranicz-

nym na terenie województwa lubelskiego, wskazane jest ukazanie kontekstu, 

punktu odniesienia, dla tej aktywności wyznaczonego innowacyjnością lubelskich 

przedsiębiorstw. 

Ogólny obraz ilościowy stopnia aktywności innowacyjnej lubelskich firm 

jest względnie korzystny (tabela 2).  

Udział przemysłowych przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie 

przedsiębiorstw jest znacznie większy w lubelskim (gdzie wyniósł 21,12%) niż 

średnio w Polsce (17,52%). Także przedsiębiorstwa usługowe częściej są 

innowacyjne w rozważanym województwie (17,52%) niż w Polsce (11,41%), 

przy czym o ile aktywność innowacyjna przedsiębiorstw usługowych jest 

częstsza w odniesieniu do każdego rodzaju innowacji technologicznych (tj. 

produktowych i procesowych), o tyle przedsiębiorstwa przemysłowe wypa-

dają lepiej na tle kraju tylko za sprawą innowacji procesowych. Szczególnie 

ważna dla korzystnego obrazu oceny innowacyjności lubelskich firm jest 

wyraźnie wyższa niż przeciętnie w Polsce aktywność małych podmiotów. 

Znacznie większy, niż średnio w Polsce, odsetek z nich podejmuje trud dzia-

łalności innowacyjnej – w odniesieniu do każdego rodzaju innowacji techno-

logicznych. Niestety można domniemać, że są to często innowacje imitacyj-

ne, ważne dla rozwoju tych przedsiębiorstw, ale mające mniejsze znaczenie 

dla rynku, gdyż w zakresie wdrażania innowacji produktowych będących 

nowych lub istotnie ulepszonych dla rynku województwo lubelskie wypada 

słabiej na tle kraju. 
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Tabela 2. Przedsiębiorstwa innowacyjne przemysłowe i usługowe w województwie lubelskim  
i Polsce według rodzajów wprowadzanych innowacji i klas wielkości w 2014 roku. 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 
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Ważne dla procesów innowacyjnych przedsiębiorstw w regionie zatem 

okazuje się być obecność przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, które 

charakteryzują się większą skłonnością do aktywności innowacyjnej niż po-

dobne podmioty tej kategorii zlokalizowane w Polsce. Aż 41,5% przedsię-

biorstw przemysłowych z lubelskiego będących własnością zagraniczną  było 

innowacyjnymi w 2014 roku, gdy w Polsce tylko 32,73%, i co niezwykle istot-

ne, w lubelskim wyraźnie częściej niż w Polsce były to podmioty wdrażające 

innowacje produktowe, rzadziej natomiast procesowe. Jednak i w stosunku 

do tej grupy firm może być postawiona teza o rzadszej niż średnio w Polsce 

atrakcyjności wdrażanych innowacji dla rynku, o czym świadczy niewielki 

odsetek przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznych wdrażających innowacje 

nowe lub istotnie ulepszone dla rynku. Niska rynkowa atrakcyjność  innowa-

cji wprowadzanych przez lubelskie przedsiębiorstwa znajduje odzwierciedle-

niem w bardzo małym udziale przychodów netto ze sprzedaży produktów 

innowacyjnych w produkcji sprzedanej przemysłu, który jest w badanym 

regionie ponad połowę mniejszy niż przeciętnie w kraju (tabela 3).  

Tabela 3. Udział przychodów netto ze sprzedaży produktów innowacyjnych w przedsiębior-
stwach przemysłowych województwa  lubelskiego i Polski w 2014 roku 

Wyszczególnienie lubelskie Polska 

Ogółem 4,28 8,78 

w tym:  nowych dla rynku 2,79 3,70 

 nowych dla przedsiębiorstw 1,49 5,09 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 

Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w 2014 roku wynio-

sły 588 zł w przeliczeniu na jedną osobę aktywną zawodowo w wojewódz-

twie lubelskim i były ponad 3,5 krotnie mniejsze od wielkości tego wskaźnika 

dla Polski (tabela 4).  
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Tabela 4. Nakłady na działalność innowacyjną przedsiębiorstw w województwie lubelskim  
i w Polsce w 2014 roku 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 

Działalność innowacyjną w większym zakresie finansują przedsiębiorstwa 

przemysłowe niż usługowe, przy czym w badanym regionie przemysł łącznie 

przeznacza 3 razy więcej środków finansowych na działalność innowacyjną 

niż sektor usług, podczas gdy w Polsce ta różnica jest niespełna dwukrotna. 

Przedsiębiorstwa województwa lubelskiego wykazują zdecydowanie większą 

skłonność do ponoszenia nakładów na działalność badawczo-rozwojową niż 

statystyczne polskie przedsiębiorstwo, przy czym i tak nakłady te są nie-

współmiernie mniejsze nominalnie z uwagi na wcześniej zauważoną różnicę 

skali finansowania działalności innowacyjnej. 

Zarówno w przemyśle jak i usługach głównym źródłem finansowania na-

kładów innowacyjnych są środki własne – blisko 70% nakładów. W przedsię-

biorstwach przemysłowych z lubelskiego to źródło odgrywa jednak nieco 

większą rolę niż w statystycznym polskim przedsiębiorstwie (tabela 5). Lubel-

skie przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu natomiast niż średnio w Polsce 

korzystają ze środków pozyskanych z zagranicy, a w większym stopniu z kre-

dytów, co może dziwić w kontekście obecności Polski w Unii Europejskiej  
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i związanej z tym dostępności środków kierowanych w większym zakresie do 

przedsiębiorstw z regionów słabo rozwiniętych.7 

Tabela 5. Nakłady na działalność innowacyjną według wybranych źródeł finansowania 

 
Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych, https://bdl.stat.gov.pl. 

INNOWACYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM W WOJEWÓDZTWIE LU-

BELSKIM - WYNIKI BADAŃ 

Zgodnie z danymi GUS, na koniec 2014 roku na terenie województwa lu-

belskiego w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonowało 420 

podmiotów z kapitałem zagranicznym. W wyniku badań przeprowadzonych 

w drugim kwartale 2016 roku udało się zebrać wypełnione ankiety od 90-ciu 

tego typu przedsiębiorstw. Taka liczebność próby pozwala oszacować mak-

symalną wielkość błędu statystycznego na poziomie 9%, przy ufności 95%. 

Oznacza to, że można przyjąć, iż z prawdopodobieństwem 95% uzyskane 

wyniki nie odbiegają więcej niż o 9% od rzeczywistej wartości badanej 

zmiennej dla całej populacji. Największą grupę stanowiły przedsiębiorstwa 

średnie (48,9%), następnie małe (33,3%) oraz mikroprzedsiębiorstwa 

(17,8%). Największe znaczenie z punktu widzenia gospodarczego rozwoju 

regionu mają BIZ przemysłowe, które nie tylko wdrażają innowacje, korzysta-

ją z nowych technologii i tworzą miejsca pracy, lecz również zaopatrują się  

                                                           
7
 Częściowo wyjaśniać to może przejściowy charakter roku 2014 w kontekście nowej 

perspektywy programowo-finansowej i związana z tym ograniczona dostępność 
środków poprzedniego okresu programowego, przy jednoczesnym braku środków 
nowego okresu.  

https://bdl.stat.gov.pl/
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u lokalnych dostawców, którzy dzięki nowym zamówieniom lub zleceniom 

mogą zwiększyć zatrudnienie. Zjawisko to nosi nazwę efektu zaopatrzenio-

wego, któremu często towarzyszy przepływ know-how. Spośród badanych 

najwięcej przedsiębiorstw (35,6%) wskazało sekcję C, która według Polskiej 

Klasyfikacji Działalności oznacza przetwórstwo przemysłowe. Drugie miejsce 

zajął handel i naprawy oraz inne sekcje (po 11,1%), a następnie budownic-

two, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 

oraz działalność finansowa i ubezpieczeniowa (po 6,7%). 62,2% BIZ miało 

status podmiotów samodzielnych, a 37,8% stanowiły oddziały przedsię-

biorstw zagranicznych. Średni wiek spółki matki inwestora zagranicznego 

wynosił aż 33 lata, podczas gdy średni okres działalności na terenie woje-

wództwa lubelskiego 12 lat. 42,2% badanych jako formę wejścia do regionu 

wybrało utworzenie nowej jednostki (greenfield investment), 37,8% zdecy-

dowało się na nabycie lub przejęcie już istniejącego przedsiębiorstwa (brow-

nfield investment), a pozostałe 20% powołało spółkę z polskim podmiotem 

(joint venture). Najwięcej kapitału zagranicznego pochodziło z Niemiec 

(24,4%). Na drugim miejscu uplasowały się Włochy oraz Francja (po 13,3%), 

a tuż za nimi Wielka Brytania (11,1%). Za czołówką odnotowano kapitał po-

chodzący z Ukrainy oraz USA (po 4,4%). Województwo lubelskie charaktery-

zuje się dużą różnorodnością pod względem pochodzenia kapitału, którą 

uzupełniają inwestorzy z takich państw jak: Korea Południowa, Meksyk, In-

die, Japonia, Białoruś, Izrael, Słowenia, Portugalia, Chiny, Holandia, Belgia czy 

Austria. Uwagę zwraca wysokie zaangażowanie kapitału niemieckiego, które 

w województwie lubelskim jest niespełna dwukrotnie większe niż w całym 

kraju. 

BIZ postrzegane są jako podmioty innowacyjne, które dużo inwestują  

w badania i rozwój. Uważa się, że przyczyniają się do transferu technologii, 

co korzystnie wpływa na efektywność przedsiębiorstw. Tworzą one także 

ścieżkę przepływu know-how w skali międzynarodowej, a najczęściej podej-

mują je podmioty, które mają przewagę nad konkurencją w kraju lokaty kapi-

tału. Istotne dla przedsiębiorstwa ze strategicznego punktu widzenia są in-

nowacje produktowe (tabel 6). Przyczyniają się one nie tylko do udoskonale-

nia obecnych, ale pozwalają również stworzyć nowe produkty lub usługi.  
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Tabela 6. Innowacje produktowe wdrożone przez MSP BIZ w województwie lubelskim 

Innowacje produktowe Odpowiedzi* 

Innowacje w skali przedsiębiorstwa 35,6% 

Innowacje w skali regionu 11,1% 

Innowacje w skali kraju 24,4% 

Innowacje w skali świata 22,2% 

Nie wdrażano innowacji produktowych 31,1% 

*odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Spośród ankietowanych przedsiębiorstw 31,1% wskazało, że w latach 

2013-2015 nie wprowadzało tego typu innowacji. Najwięcej rozwiązań 

obejmowało innowacje produktowe w skali przedsiębiorstwa (35,6%), regio-

nu (11,1%) oraz kraju (24,4%). Równocześnie 22,2% BIZ wdrożyło w bada-

nym okresie innowacje w skali świata. Sytuacja ta ściśle związana jest ze 

zróżnicowaniem poziomów rozwoju gospodarczego inwestorów i biorców 

BIZ. Z teorii R. Vernona [Vernon 1966, 190] wynika, iż cykl życia produktu nie 

jest wszędzie jednakowy, dlatego BIZ przenosząc produkcję do obszaru sła-

biej rozwiniętego mogą przedłużać życie swoim produktom. Niemniej jednak 

należy stwierdzić, iż pozyskane dane świadczą o korzystnym wpływie przed-

siębiorstw bezpośredniego inwestowania na poziom innowacyjności woje-

wództwa lubelskiego.  

Innowacje procesowe, które nazywa się również technologicznymi, pole-

gające na zmianach w metodach wytwarzania lub docierania z produktem do 

klientów wdrożyło 73,3% spośród badanych przedsiębiorstw. Obejmowały 

one przede wszystkim wprowadzanie nowych lub istotnie ulepszonych me-

tod wytwarzania produktów (46,7%) oraz nowych lub istotnie ulepszonych 

metod wsparcia i obsługi procesów produkcyjnych (33,3%). Najmniej ankie-

towanych, bo tylko 26,7% przedsiębiorstw, wskazało na nowe lub istotnie 

ulepszone metody logistyki i dystrybucji. 

Tylko 17,8% badanych w latach 2013-2015 nie wdrożyło innowacji orga-

nizacyjnej. Zdecydowanie najwięcej wskazań (51,1%) uzyskały natomiast 

istotne zmiany, które zdecydowanie najłatwiej jest wdrożyć w strukturze 

organizacyjnej, czy w organizacji stanowisk pracy i podziale zadań lub na 
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poziomie usprawnień decyzyjnych. Co trzecie przedsiębiorstwo wdrożyło 

system jakości, a po 31,1% wprowadziło system informatyczny wspomagają-

cy zarządzanie (CRM, ERP) lub zdecydowało się na outsourcing, przekazując 

tym samym część zadań firmom zewnętrznym. Do najrzadziej wdrażanych 

innowacji organizacyjnych należały: zmiana lokalizacji przedsiębiorstwa 

(2,2%), pozyskanie inwestora strategicznego (4,4%), wdrożenie systemu 

planowania zasobów (13,3%) oraz nowe lub istotnie zmienione stosunki 

przedsiębiorstwa z podmiotami otoczenia (15,6%). Na uwagę zasługuje 

szczególnie ostatni czynnik. Współpraca BIZ przy realizacji wspólnych projek-

tów, tworzenie klastrów i sieci organizacyjnych jak się okazuje to działania 

niechętnie wybierane przez MSP z kapitałem zagranicznym. Co czwarte 

przedsiębiorstwo podjęło decyzję o wdrożeniu nowego lub istotnie ulepszo-

nego systemu zarządzania wiedzą lub systemu pomiaru wyników działalno-

ści. W oparciu o zebrane wyniki można zatem stwierdzić, iż innowacje orga-

nizacyjne są w większym stopniu skierowane do wewnątrz przedsiębiorstwa 

niż na zewnątrz. 

Innowacja marketingowa polega na zastosowaniu nowatorskiej metody 

marketingowej, która wynika z nowej strategii lub koncepcji, istotnie różnią-

cej się od dotychczas stosowanej przez przedsiębiorstwo. Ten rodzaj inno-

wacji jest relatywnie łatwy do wdrożenia co potwierdzają zebrane wyniki 

zgodnie z którymi jedynie 20% podmiotów nie wdrażało innowacji marketin-

gowych. W analizowanym obszarze z jednej strony najczęściej wskazywano 

na nowy lub istotnie zmieniony wygląd, formę, kształt lub opakowanie 

(46,7%), z drugiej zaś na nowe media lub techniki promocji produktów 

(42,2%). Co ciekawe, co trzecie przedsiębiorstwo wprowadziło na rynek no-

we marki produktów, a także weszło na nowe geograficzne rynki zbytu,  

a 26,7% badanych poszerzyło grono nabywców swoich produktów o nowe 

segmenty rynku. Podsumowując można stwierdzić, iż celem omówionych 

powyżej innowacji marketingowych było przede wszystkim zwiększenie 

sprzedaży.  

53,3% MSP z udziałem kapitału zagranicznego w województwie lubelskim 

w latach 2013-2015 prowadziło własne prace badawczo-rozwojowe lub ba-

dania nad innowacjami. Równocześnie 20% podmiotów nie dostrzegało ta-

kiej potrzeby, a 26,7% nie posiadało wystarczających zasobów do prowadze-
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nia tego typu prac. 40% przedsiębiorstw korzystało z wyników prac badaw-

czo-rozwojowych lub badań nad innowacjami, które pochodziły spoza danej 

organizacji.  

Tabela 7. Efekty działalności innowacyjnej prowadzonej w latach 2013-2015 przez MSP BIZ w 
województwie lubelskim 

Efekty działalności innowacyjnej Odpowiedzi* 

Poszerzenie oferty dla klientów 89,5% 

Podniesienie jakości oferowanych produktów/usług 73,7% 

Zwiększenie wydajności przedsiębiorstwa 73,7% 

Utrzymanie lub poprawa pozycji na rynku 68,4% 

Wejście na nowe rynki 68,4% 

Poprawa komunikacji wewnątrz firmy 52,6% 

Poprawa rentowności przedsiębiorstwa 52,6% 

Poprawa efektywności procesów zarządzania 47,4% 

Spełnienie standardów lub norm technicznych 47,4% 

Obniżenie jednostkowych kosztów wytworzenia 42,1% 

Poprawa warunków pracy 42,1% 

Obniżenie jednostkowych kosztów pracy 36,8% 

Poprawa komunikacji z klientami 36,8% 

Poprawa przepływu wiedzy w relacjach z innymi podmiotami 10,5% 

Inne 0,0% 

*odpowiedzi nie sumują się do 100%, możliwe było zaznaczenie kilku odpowiedzi, N=36. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Niestety wyniki owych prac jedynie w przypadku 17,8% BIZ pochodziły  

z województwa lubelskiego, z czego najwięcej od instytucji naukowych 

(8,9%) i jednostek badawczo-rozwojowych (6,7%). Co ciekawe JBR zlokalizo-

wane w Polsce, ale poza regionem lubelskim, były źródłem innowacji aż dla 

20% MSP z kapitałem zagranicznym, a jednostki badawczo-rozwojowe zloka-

lizowane za granicą wspierały procesy innowacyjne w 17,8% firm. W kraju 

wiele rozwiązań pochodzi z instytucji naukowych, podczas gdy za granicą rolę 

tę pełnią raczej dostawcy i odbiorcy, którzy dzielą się z BIZ swoim know-how. 

Jak wynika z tabeli 7 badane podmioty największych efektów działalności 

innowacyjnej upatrują w poszerzeniu oferty dla klientów (89,5%), podniesie-

niu jakości oferowanych produktów i usług (73,7%), a także zwiększeniu wy-

dajności przedsiębiorstwa (73,7%). Istotne znaczenie ma również wejście na 
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nowe rynki (68,4%) oraz utrzymanie pozycji lub poprawa pozycji na rynku 

(68,4%). Najmniej wskazań otrzymała poprawa przepływu wiedzy w relacjach 

z innymi podmiotami (10,5%) oraz poprawa komunikacji z klientami (36,8%) 

co potwierdza wcześniejsze wnioski dotyczące koncentracji na sobie oraz 

niewielkiego otwarcia się BIZ na otoczenie. MSP z udziałem kapitału zagra-

nicznego zlokalizowane w województwie lubelskim, aż w 71,1% współpracują 

z innymi podmiotami w zakresie badań i innowacji w obszarze przeprowa-

dzania kursów dla pracowników. Świadczy to o pozytywnym oddziaływaniu 

na kapitał ludzki ze strony BIZ. Drugim kluczowym obszarem okazało się uzy-

skiwanie wiedzy na temat potrzeb i oczekiwań klientów (48,9%). Badane 

podmioty wydają się zatem być blisko klienta i rozumieją fundamentalną 

zasadę prowadzenia biznesu, zgodnie z którą najpierw trzeba zrozumieć 

klienta, a następnie dostarczyć mu tego czego on potrzebuje lub rozwiązać 

problemy, z którymi sobie nie radzi. Tezę tę potwierdza współpraca 44,4% 

ankietowanych z innymi podmiotami w zakresie badań i innowacji przy opra-

cowywaniu nowych produktów lub usług, a w przypadku 37,8% BIZ współ-

praca przy opracowywaniu usprawnień produktów lub usług będących już  

w ofercie przedsiębiorstwa. 

Najwyżej przez BIZ oceniona została współpraca w zakresie prac badaw-

czo-rozwojowych lub badań nad innowacjami z dostawcami z zagranicy 

48,9% oraz spoza regionu 46,7%, dostawcy z regionu dostali tylko 37,8% 

dobrych ocen, jednak równocześnie, aż w 33,3% ankietowanych nie odno-

towano z nimi tego typu współpracy. Równocześnie kooperacja z odbiorcami 

zarówno z regionu, spoza regionu, jak i z zagranicy oceniona została przez 

37,8% przedsiębiorstw jako dobra. Niewielu badanych zdecydowało wysta-

wić złą ocenę organizacjom zewnętrznym, jednak najczęściej negatywnie 

oceniano instytucje naukowe z regionu (6,7%) oraz konkurentów z regionu 

(6,7%), podczas gdy dobrze współpracę z tymi podmiotami oceniło odpo-

wiednio 17,8% oraz 20% ankietowanych. Wyniki te świadczą o niezbyt pozy-

tywnym postrzeganiu regionalnych przedsiębiorstw w branży oraz szkół wyż-

szych i jednostek badawczo-rozwojowych przez BIZ. Ponadto aż w 51,1% 

przypadków nie została nawiązana współpraca zarówno z konkurentami, jak  

i jednostkami naukowymi w regionie. 
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Zaledwie 28,9% BIZ w województwie lubelskim przyznało, że nie dysponu-

je dostatecznymi środkami na działalność innowacyjną, podczas gdy 46,7% 

stwierdziło, że ich środki raczej są wystarczające, a w przypadku co czwarte-

go przedsiębiorstwa zdecydowanie wystarczające. W zależności od rodzaju  

i skali bezpośredni inwestorzy zagraniczni mogą wybierać spośród wielu form 

finansowania, między innymi z kredytów. Z tej opcji w latach 2013-2015 sko-

rzystało jednak zaledwie 28,9% BIZ. Odpowiedzi na pytanie dlaczego tak się 

dzieje można poszukiwać w najczęstszych barierach dla podejmowania dzia-

łalności innowacyjnej. Co trzecie przedsiębiorstwo wskazywało na wysokie 

ryzyko niepowodzenia towarzyszące działalności innowacyjnej, a 31,1% na 

niskie zainteresowanie innowacjami ze strony klientów. Biorąc pod uwagę, iż 

część BIZ, zgodnie z cyklem życia produktu, przenosi produkcję z regionów 

wyżej rozwiniętych do regionów słabiej rozwiniętych, możemy przypuszczać, 

iż podmioty te z założenia nie rozważają poszukiwania, a co za tym idzie fi-

nansowania innowacji na terenie województwa lubelskiego. Aż 28,9% bada-

nych przyznała się do niewystarczającego zaplecza technicznego do prowa-

dzenia prac badawczo-rozwojowych, a 26,7% na opór ze strony pracowni-

ków wobec nowości i zmian. Równocześnie najmniej wskazań odnotowano 

w przypadku braku doświadczenia w pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł fi-

nansowania działalności innowacyjnej (2,2%) oraz wysokich kosztach pozy-

skiwania zewnętrznych źródeł finansowania (4,4%), jak i problemów z uzy-

skiwaniem wsparcia działalności innowacyjnej ze strony państwa (4,4%). 

Wynika zatem, że część BIZ zlokalizowana w województwie lubelskim w pełni 

świadomie nie decyduje się na rozwój innowacyjności, chociaż posiada nie-

zbędne ku temu zasoby, wiedzę i umiejętności. Jednak równocześnie, aż 

55,6% przedsiębiorstw przyznaje, że nie zna priorytetów dotyczących dzia-

łalności innowacyjnej ustalonych w ramach regionalnych strategii, co nakazu-

je poddać w wątpliwość wysoką samoocenę ankietowanych. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Specyfika województwa lubelskiego powoduje, że przyciąga ono niewiele 

BIZ, które w zdecydowanej większości są przedsiębiorstwami małymi lub 

średnimi. Jednak podmioty te przyczyniają się do podnoszenia poziomu in-

nowacyjności przedsiębiorstw w regionie. Jedynie 31,1% badanych nie wdra-

żało w ostatnich trzech latach żadnych innowacji produktowych, podczas gdy 
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prawie co czwarte przedsiębiorstwo mogło pochwalić się innowacjami w 

skali świata. W aspekcie innowacji procesowych, a szczególnie organizacyj-

nych i marketingowych sytuacja ta wygląda jeszcze korzystniej. Wdrożeniami 

z tych obszarów może pochwalić się średnio około 80% małych i średnich 

BIZ. Słabością analizowanego regionu jest jednak fakt, iż jedynie 17,8% BIZ 

prowadziło swoje prace badawczo-rozwojowe lub badania nad innowacjami 

na terenie województwa lubelskiego. Równocześnie lokalne instytucje na-

ukowe otrzymały złą ocenę od 6,7% BIZ, a w 51,1% przypadków taka współ-

praca nie została nigdy nawiązana. Obszar ten wymaga zatem znaczącego 

udoskonalenia i stanowi punkt wyjścia do dyskusji na temat wzrostu aktyw-

ności innowacyjnej w regionie. W aspekcie finansowania aż 71,1% badanych 

dysponuje odpowiednimi środkami na działalność innowacyjną, stąd też 

zaledwie 28,9% podmiotów skorzystało z kredytu na innowacje. Do najwięk-

szych barier utrudniających rozwój aktywności innowacyjnej zdaniem małych 

i średnich BIZ należą: wysokie ryzyko niepowodzenia towarzyszące tego typu 

działalności oraz niskie zainteresowanie innowacjami ze strony klientów. 
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WPROWADZENIE 

Rozwój gospodarczy w ujęciu encyklopedycznym to „jakościowe i struk-

turalne zmiany w gospodarkach narodowych będące następstwem wzrostu go-

spodarczego” [Nowa Encyklopedia Powszechna PWN 2004]. Pojęcie rozwoju spo-

łeczno-gospodarczego jest postrzegane przez badaczy w różny sposób. Marks 

określa rozwój gospodarczy jako przechodzenie ze zmian ilościowych zachodzą-

cych w społeczeństwie w zmiany jakościowe oraz doskonalenie społeczeństwa, 

państwa i gospodarki. Według Perroux natomiast rozwój gospodarczy to połącze-

nie zmian psychologicznych i społecznych ludności, które pozwala na kumulowa-

nie i trwałe zwiększanie swojego realnego produktu [Perroux, 1961].  

Zdaniem Nasiłowskiego to „historyczny (długofalowy) proces takiej wewnętrz-

nej, ekonomicznej i społecznej transformacji kraju, która doprowadza do powsta-

nia społeczeństwa poszukującego dróg poprawy swojej sytuacji gospodarczej  

i zorganizowanego w sposób umożliwiający i zachęcający obywateli do inwesto-

wania w kapitał materialny, ludzki i intelektualny, niezbędny do nieprzerwanej 

jego akumulacji” [Nasiłowski 2004]. 

Rozwój społeczny jest to proces przemian społecznych, dzięki któremu nastę-

puje wzbogacenie i zróżnicowanie struktur organizacyjnych i kulturowych zbioro-

wości, to całokształt zmian, którym ulega społeczeństwo [Nowa Encyklopedia 

Powszechna PWN 2004]. W filozofii społecznej jest to ciągły proces, koniecznych 

zmian społecznych, który ma określony kierunek. Jednym z ważniejszych czynni-

ków wpływających na rozwój społeczny jest rozwój społeczeństwa, co według 

Marciniaka oznacza „zmianę układów stosunków społecznych, struktury społe-

czeństwa, jego preferencji, społecznych kryteriów i zasad działalności, wzorców 

zachowań, postaw i świadomości służących doskonaleniu współżycia i współpracy 

ludzi i odpowiedniemu ich udziałowi w efektach rozwoju gospodarczego”. Zda-

niem autora najważniejszą częścią składową rozwoju społecznego jest różnorod-

ność bogactwa naukowego i kulturalnego, jakość i tempo pomnażania oraz świa-

domość grup społecznych [Marciniak 2005]. Zdaniem, wspomnianego już Francis 

Perroux, rozwój społeczny występuje wtedy, kiedy korzyści wypływające ze wzro-

stu gospodarczego pokrywają się z kosztami człowieka i innymi przedmiotami 

wpływającymi na jakość oraz długość życia (wyżywienie, zdrowie, edukacja, miesz-

kanie). 
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METODYKA I MATERIAŁ BADAWCZY 

Z powodu złożoności badanych zjawisk, konieczne było odpowiednie opraco-

wanie informacji uzyskanych z Banku Danych Regionalnych GUS z lat 2007 i 2012. 

Do analizy wykorzystano metodę unitaryzacji zerowanej, która pozwoliła na ocenę 

stanu rozwoju gospodarczego i społecznego. Badanym obiektom nadano rangi, 

które pozwoliły na stworzenie rankingów. Następnie dokonano podziału gmin na 

pięć rozłącznych grup zawierających obiekty podobne [Kukuła 2000; Dziekański 

2016, p. 56-63; Jędrzejczyk i in. 2002; Dziekański P., 2016]. 

Badaniu poddane zostały obszary wiejskie w województwie małopolskim. 

Wzięto pod uwagę jedynie gminy wiejskie (121), oraz gminy miejsko–wiejskie (47). 

Do badań przyjęto dziesięć zmiennych opisujących rozwój społeczny i cztery 

zmienne opisujące rozwój gospodarczy. 

Rozwój społeczny opisują następujące wskaźniki: 

X1 –liczba placówek bibliotecznych/1000 mieszk.; 

X2 – liczba aptek/1000 mieszk.; 

X3 – ilość placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej/1000 mieszk.; 

X4 – liczba dzieci objętych opieką w żłobkach; 

X5 – liczba komputerów z dostępem do Internetu w szkołach podstawowych; 

X6 – liczba komputerów z dostępem do Internetu w gimnazjach; 

X7 – liczba uczniów gimnazjów; 

X8 – liczba uczniów szkół podstawowych; 

X9 – liczba dzieci w przedszkolach; 

X10 – ilość zarejestrowanych czytelników bibliotek/1000 mieszk. 

Rozwój gospodarczy charakteryzują wskaźniki: 

X11 – dochody/1000 mieszk. w gminie; 

X12 – podmioty wpisane do rejestru REGON/1000 mieszk.; 

X13 – ilość mieszkań oddana do użytku/1000 mieszk.; 

X14 – ilość bezrobotnych zarejestrowanych/1000 mieszk. 

Wymienione zmienne opisowe wyłoniono z zespołu cech wyjściowych. Wy-

brano te najbardziej odpowiednie do opisu badanych zjawisk. Brano pod uwagę 

zarówno aspekt merytoryczny doboru jak i statystyczne właściwości cechy. 
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WYNIKI 

Na podstawie zastosowanej metody uzyskano następujący podział gmin wo-

jewództwa małopolskiego na grupy ze względu na stan rozwoju społecznego  

w latach 2007 i 2012.  

Mapa 1. Podział gmin województwa małopolskiego pod względem rozwoju społecznego w latach 

2007 i 2012. 

  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

W roku 2007 najliczniejszą grupę gmin stanowiła grupa III, przedstawiająca 

średni poziom rozwoju społecznego. Stanowiło ją 51,9% wszystkich badanych 

gmin. 

W grupie pierwszej znalazło się jedynie 6 spośród badanych gmin: Chełmiec, 

Czarny Dunajec, Gdów, Grybów, Nowy Targ, Wieliczka. Grupa I, stanowi zaledwie 

3,6% wszystkich gmin. Najniższy poziom rozwoju społecznego reprezentuje grupa 

V, w której znajduje się 9 gmin, stanowiąc 5,3% ogółu badanych obiektów. 

Najliczniejszy zbiór stanowią grupy III i IV reprezentujące średni poziom spo-

łeczny. Poziom taki reprezentuje 83,3% gmin województwa. 

Także w roku 2012 grupa I, stanowiła bardzo mały procent ogółu gmin (jedynie 

1,8%). Zaliczają się do niej gminy: Lipnica Murowana, Lisia Góra oraz Klucze.  

W skład ostatniej grupy - V skupiającej gminy o najniższym poziomie rozwoju spo-
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łecznego wchodzi pięć gmin - Charasznica, Krynica – Zdrój, Olesno, Jerzmanowice 

– Przeginia, Mucharz. 

Najmniej rozwiniętym w województwie małopolskim pod względem społecz-

nym wydaje się być powiat miechowski, natomiast powiat nowotarski wykazuje 

duży postęp rozwoju społecznego. 

Mapa 2. Podział gmin województwa małopolskiego pod względem rozwoju gospodarczego w latach 

2007 i 2012. 

  

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Z powyższego zestawienia wynika, iż w roku 2007 najliczniejszą grupę stanowi-

ła grupa III, do której zaliczono 67 gmin, co stanowi 39,9% wszystkich gmin. Na 

drugim miejscu znalazły się grupy IV i V, mające podobną ilość gmin. Razem sta-

nowią 50,6% analizowanej populacji. 

Współczynnik zmienności wartości miernika syntetycznego opisującego rozwój 

gospodarczy w 2007 wynosi 52,8%. Jest on znacznie wyższy niż wskaźnik w przy-

padku rozwoju społecznego (36,5), co mówi o dużym zróżnicowaniu gmin pod 

względem rozwoju gospodarczego. Gminy o najwyższym poziomie rozwoju go-

spodarczego stanowią 1,8%, w skład grupy wchodzą: Sękowa, Wielka Wieś i Zakli-

czyn. 

Największym potencjałem gospodarczym charakteryzuje się powiat gorlicki. 

Również w roku 2012 najliczniejszą grupą była grupa III, w skład której weszło 

64 gminy (38% badanych obiektów). Najbardziej rozwinięte gospodarczo gminy to 
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Szczawnica, Słopnice, Sękowa, Kościelisko, stanowiące jedynie 2,4% całego ogółu 

badanych gmin. 

W tym zestawieniu widać iż grupa V wskazująca najmniejszy rozwój jest bardzo 

liczna (42 gminy). 

Współczynnik zmienności wartości syntetycznej dla rozwoju gospodarczego  

w 2012 roku wynosił 50%, co oznacza, że zróżnicowanie pomiędzy analizowanymi 

obszarami jest dość duże. 

Jak można zauważyć, największy rozwój gospodarczy pojawia się w środkowej 

części Małopolski. W części północno – zachodniej nie postępują zmiany, nadal są 

to gminy najmniej rozwijające się gospodarczo. 

Analizując zależność pomiędzy rozwojem społecznym a rozwojem gospodar-

czym obszarów wiejskich województwa małopolskiego, wykorzystano współczyn-

nik korelacji rang Spearmana. Zależność pomiędzy badanymi zjawiskami jest nie-

wielka. (rs≈0,08 w 2007 oraz rs≈ 0,04 w roku 2012). Zależność pomiędzy badany-

mi obiektami jest dodatnia, lecz bardzo niska. 

Powyższe analizy wskazują na tendencję gmin do uśredniania ich stopnia roz-

woju społecznego – zmalała zarówno grupa gmin najlepiej jak i najgorzej rozwinię-

tych, na co wskazuje niższy, w stosunku do obliczonego w 2007, współczynnik 

zmienności. 

Prowadząc analizę zmian gospodarczych w latach 2007, 2012 łatwo zauważyć, że 

w obu rocznikach, najliczniejsza była grupa III, stanowiąca około 40%. Natomiast 

grupa I w 2007 roku stanowiła jedynie 1,8% a w 2012 r. 2,4%. W porównaniu do 

2007 roku wzrosła również liczebność grupy V w roku 2012 (22,02% vs. 25%). 

Wzrost liczby gmin dobrze rozwiniętych gospodarczo mógł być spowodowany: 

napływem środków z unijnych funduszy inwestycyjnych, które w roku 2012 były 

szczególnie przeznaczone dla mieszkańców terenów wiejskich i ukierunkowane na 

tworzenie, innych niż rolnicze, źródeł dochodów, a także napływem środków od 

polskiej emigracji, która inwestowała pozyskane aktywa na terenie rodzinnej gmi-

ny [Wiatrak 2011]. 

W rozwoju społecznym nastąpił szereg zmian, które sprawiły osłabienie korela-

cji rozwoju gospodarczego i społecznego. Mieszkańcy terenów wiejskich dzięki 

napływowi środków finansowych a także poprawie infrastruktury w większym niż 

dotychczas stopniu korzystają z opieki medycznej i placówek edukacyjnych w mia-
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stach. W Małopolsce występuje także tendencja do tworzenia prywatnych żłob-

ków, przedszkoli i szkół oraz placówek działających na zasadzie domów kultury. 

Wiejskie biblioteki, często niedofinansowane i nieposiadające aktualnej i atrakcyj-

nej oferty zostały wyparte przez książki dostępne w sieci. W związku z powyższym 

może dochodzić do zamykania nierentownych ośrodków zdrowia, szkół, czy biblio-

tek. Opisane zjawiska w sposób prosty pokazują, że rozwój gospodarczy prawdo-

podobnie koreluje z rozwojem społecznym, jedynie przyjęte w pracy wskaźniki 

rozwoju społecznego, choć konieczne, mogą nie być satysfakcjonujące. Propono-

wanym uzupełnieniem wskaźników rozwoju społecznego i gospodarczego mogły-

by być badania ankietowe dla mieszkańców terenów wiejskich oceniające między 

innymi częstotliwość, z jaką badani korzystają z POZ, czy biblioteki. 

Ostatnie kilka lat charakteryzuje się znaczącym wzrostem rozwoju społeczno – 

gospodarczego kraju. Świadczą o tym w dużej mierze różnice między gminami 

biednymi a gminami bogatymi. Regiony bogatsze wykorzystują swój potencjał  

i koniunkturę gospodarczą wzbogacając się, natomiast regiony biedniejsze z róż-

nych powodów nie podejmują działanń, których wskazanie nie było celem niniej-

szej pracy. 

Dysproporcje poziomu społeczno – gospodarczego w województwie małopol-

skim są dość widoczne, szczególnie w zakresie gospodarczym. Wyniki potwierdza-

ją przypuszczenia, że najsłabiej rozwiniętą gospodarczo częścią województwa 

małopolskiego jest część wschodnia. W przeciągu badanego okresu nie wykazała 

ona żadnej zmiany. Pozostałe regiony w przeciągu tych lat poprawiły poziom roz-

woju gospodarczego. Największe postępy zauważalne były w regionie zachodnim. 
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WPROWADZENIE 

We współczesnej gospodarce system gospodarki opartej na wiedzy, któ-

rego rdzeniem jest innowacyjność, przekracza granice krajów wysoko rozwi-

niętych, a jego elementy stopniowo wrastają w struktury gospodarek nadra-

biających dystans do czołówki światowej (Indie, Chiny, Brazylia, Malezja).  

W związku z tym przed Polską staje poważne wyzwanie zwiększenia zdolno-

ści innowacyjnej gospodarki. Powodzenie tego przedsięwzięcia zależy od 

wielu różnorodnych czynników, które dotyczą nie tylko sfery polityki gospo-

darczej, lecz również uwarunkowań społecznych i kulturowych [Atkinson, 

Andes 2009; Baumol 2002; Chen, Dahlman 2004]. 

TYPOLOGIA NARODOWYCH SYSTEMÓW INNOWACJI 

W analizach poświęconych ocenie poziomu innowacyjności gospodarek 

występują różne typologie Narodowych Systemów Innowacji (NSI) w zależ-

ności od przyjętych przez autorów kryteriów klasyfikacji. Narodowy system 

innowacji można zdefiniować jako całokształt powiązanych ze sobą publicz-

nych i prywatnych instytucji zgłaszających popyt na innowacje, realizujących 

projekty innowacyjne, komercjalizujących wyniki prac B+R oraz wpływają-

cych na dyfuzję innowacji. Do instytucji składających się na NSI zalicza się:  

 przedsiębiorstwa, a zwłaszcza te, które inwestują w działalność in-

nowacyjną, 

 uczelnie wyższe i instytuty badawcze prowadzące badania naukowe, 

 instytucje publiczne i prywatne zajmujące się kształceniem ogólnym  

i zawodowym 

 instytucje rządowe, które finansują, wspierają i regulują procesy in-

nowacyjne [Weresa 2012, 34]. 

Wartościową w znaczeniu walorów poznawczych i uniwersalności podej-

ścia jest propozycja M. M. Godinho i współpracowników, którzy przedstawili 

wielopoziomową typologię NSJ opartą na hierarchicznej analizie skupień 

[Godinho]. Wykorzystana w tym przypadku taksonomia polega na wyodręb-

nieniu ośmiu wymiarów (cech) systemów, którym odpowiadają opisujące je 

wskaźniki. Zestaw cech NSI obejmuje: rynek wewnętrzny, uwarunkowania 

instytucjonalne, inwestycje materialne i niematerialne, zasób wiedzy teore-

tycznej i stosowanej, strukturę gospodarki, powiązania gospodarki z otocze-
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niem, dyfuzję wiedzy i innowacje. Cechy te opisane są przez 29 wskaźników, 

do których zaliczano między innymi: PKB per capita, nierówności dochodo-

we, stopę inwestycji, wydatki na B+R i edukację per capita, odsetek ludności 

ze średnimi i wyższym wykształceniem, udział branż high-tech w eksporcie, 

dostęp do Internetu, liczbę patentów per capita itp.  

W rezultacie przeprowadzonej analizy dokonano podziału NSJ na dwa typy: 

rozwinięte systemy innowacji i rozwijające się systemy innowacji. W ramach 

owych typów NSJ wyszczególniono po trzy odmiany systemów narodowych,  

a niektóre z nich podzielono następnie na rodzaje, nie przypisując im konkretnych 

nazw, lecz oznaczając je symbolem [Weresa 2012, 45-46]. Typologię narodowych 

systemów innowacji syntetycznie przedstawia tabela 1. 

Tabela 1. Typologia narodowych systemów innowacji 

Typy NSI Odmiany NSI Rodzaje 
Kraje reprezentujące 
poszczególne typy NSI 

T.1. Rozwinięte 
systemy innowacji 

T.1.1. Dynamiczne NSI 
Irlandia, Holandia, Szwajcaria, Finlandia, 
Szwecja, Singapur 

T.1.2. Stabilnie funk-
cjonujące NSI 

T.1.2.1. 

Niemcy, Wielka Bry-
tania, Francja, Wło-
chy, Korea Południo-
wa, Tajwan 

T.1.2.2. USA, Japonia 

T.1.2.3. 

Kanada, Norwegia, 
Australia, Austria, 
Nowa Zelandia, Hisz-
pania 

T.1.3. Nierównomier-
nie rozwinięte NSI 

Dania, Belgia, Luksemburg 

T.2. Rozwijające się 
systemy innowacji 

T.2.1. Doganiające NSI 

T.2.1.1. 
Portugalia, Grecja, 
Polska, Węgry, Cze-
chy, Słowenia 

T.2.1.2. Malezja, Malta 

T.2.1.3. 
Łotwa, Estonia, Litwa, 
Słowacja, Ukraina 

T.2.2. Niestabilne NSI 

T.2.2.1. Rosja 

T.2.2.2. Chiny, Brazylia, RPA, 
Tajlandia, Argentyna, 
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Indie, Meksyk 

T.2.2.3. 

Turcja, Kolumbia, 
Bułgaria, Indonezja, 
Filipiny, Peru, Rumu-
nia 

T.2.2.4. 
Egipt, Cypr, Chile, 
Wenezuela 

T.2.3. Nieukształtowa-
ne NSI 

T.2.3.1. 
Algieria, Iran, Wiet-
nam, Maroko, Ban-
gladesz 

T.2.3.2. 
Pakistan, Kenia, Etio-
pia, Tanzania, Sudan, 
Nigeria, Kongo 

Źródło: M.A. Weresa, Systemy innowacyjne we współczesnej gospodarce światowej, PWN, 

Warszawa 2012, s. 46; M. M. Godinho, S. Mendoga, T. S. Pereira, A Taxonomy of National 

Innovation System, Lessons from an Exercise Comprising a Large Sample of Both Developed, 

Emerging and Developing Countries, http://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853359 

88/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf 

Interesującym przypadkiem rozwijających się systemów innowacyjnych 

jest model określony jako „doganiający NSI”, który występuje w trzech od-

mianach. Pierwszą tworzą następujące kraje: Portugalia, Grecja, Polska, Wę-

gry, Czechy, Słowenia. Do drugiej grupy zaliczono Malezję i Maltę, a do trze-

ciej Łotwę, Estonię, Litwę, Słowację i Ukrainę. Należy podkreślić, że systemy 

innowacji zakwalifikowane do tego modelu są zróżnicowane, co utrudnia 

sformułowanie prawidłowości charakterystycznych dla większości wymie-

nionych krajów. 

Przynależność Polski do pierwszej grupy gospodarek „doganiających NSI” 

koresponduje z rankingiem opracowanym przez ekspertów Komisji Europej-

skiej i opublikowanym w raporcie Innovation Union Scoreboard z 2015 roku. 

W rankingu tym Polskę zaliczono do krajów określonych mianem „umiarko-

wanych innowatorów”, których poziom innowacyjności kształtował się na 

poziomie poniżej średniej unijnej, W grupie tej obok Polski znalazło się jesz-

cze 12 krajów, tj.: Chorwacja, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Węgry, Włochy, 

Litwa, Malta, Portugalia, Słowacja i Hiszpania. Aż dziewięć spośród wymie-

nionych powyżej krajów to „doganiający NSI”. 

 

http://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853359%2088/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf
http://smartech.gatech.edu/bitstream/handle/1853359%2088/Manuel%20Mira%20Godinho.pdf
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PERSPEKTYWY ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W POLSCE 

Istotne znaczenie dla kształtowania gospodarki opartej na wiedzy i pod-

niesienia poziomu innowacyjności ma wiele czynników, poniżej zostały 

omówione najważniejsze spośród wskazywanych w literaturze przedmiotu.  

Po pierwsze, długookresowa strategia rozwoju społeczno-gospodarczego 

to kluczowa determinanta w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy i sty-

mulowaniu innowacyjnych przedsięwzięć. Bez takiej strategii nie może ist-

nieć wewnętrznie spójna i konsekwentna polityka rozwoju innowacyjności, 

wyznaczająca preferowane przez państwo kierunki rozwoju badań nauko-

wych i obszary techniki, w których można wykorzystać krajowy potencjał  

i dorobek polskich wynalazców [Dworak 2011, 213-214]. 

Dotychczasowe podejście do kwestii strategii rozwoju bazującej na wyko-

rzystaniu wiedzy i innowacji jako głównej siły napędowej tego procesu obar-

czone jest licznymi mankamentami. Fundamentalną słabością jest przewaga 

doraźnego myślenia o gospodarce nad myśleniem perspektywicznym polega-

jącym na wytyczaniu długofalowych celów rozwojowych. Kolejne rządy usta-

lają na początku sprawowania władzy własne priorytety w oderwaniu od 

tego, co zostało już dobrze wykonane i zaplanowane przez poprzedników. 

Po drugie, ważnym warunkiem rozwoju innowacyjności jest zapewnienie 

stabilnego otoczenia makroekonomicznego, które stanowi tło dla realizacji 

programów modernizacyjnych. Przejrzyste reguły polityki fiskalnej i mone-

tarnej, a także niska i przewidywalna inflacja tworzą ramy dla działalności 

podmiotów gospodarczych. W tym kontekście szczególnie istotne znaczenie 

ma stan finansów publicznych, który decyduje o możliwościach udziału rządu 

w przedsięwzięciach rozwojowych, w tym zwłaszcza w takich obszarach, jak: 

edukacja, działalności B+R, wspieranie innowacyjności przedsiębiorstw, czy 

infrastruktura energetyczna i transportowa [Strategia innowacyjności 2011, 

54]. Dyscyplina i transparentne reguły w zakresie wydatkowania środków 

publicznych są fundamentem stabilnego wzrostu gospodarczego. 

Po trzecie, rozwój innowacyjności wymaga sprawnie funkcjonującego sys-

temu instytucjonalnego. Dostępność wykwalifikowanego kapitału ludzkiego  

i wysokie nakłady na B+R są istotnymi czynnikami stymulującymi procesy 

innowacyjne, ale nie gwarantują automatycznie ani efektywnej komercjaliza-

cji nowych technologii, ani przyspieszenia wzrostu PKB. Niezbędny jest od-
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powiedni ład instytucjonalny, który wpływa na stopień wykorzystania poten-

cjału technologicznego gospodarki i dyfuzję innowacji. Badania empiryczne 

potwierdzają istnienie dodatniej istotnej statystycznie zależności między 

stopniem rozwoju gospodarki opartej na wiedzy a efektywnością działań 

systemowych państwa w zakresie kształtowania ładu instytucjonalnego 

[Płowiec 2010, 657]. 

Kluczowym elementem otoczenia instytucjonalnego są szeroko pojęte warunki 

prowadzenia działalności gospodarczej. Budowa przyjaznego otoczenia instytucjo-

nalnego polega głównie na wprowadzeniu regulacji ułatwiających rozwój przedsię-

biorczości i innowacyjności. Oznacza to konieczność uproszczenia zawiłych i często 

nie nadążających za zmianami techniki przepisów, jak również przewlekłych proce-

dur administracyjnych i sądowych. W Polsce działania deregulacyjne rządu przebie-

gają w sposób wyrywkowy i opieszały. Ustawa deregulacyjna długo powstawała,  

a kiedy już została przyjęta to w wersji ograniczonej. 

Po czwarte, warunkiem powstania efektywnego systemu wspierania in-

nowacji jest zwiększenie i odpowiednia alokacja nakładów finansowych na 

działalności B+R i wdrożenia pochodzących z budżetu państwa i funduszy 

przedsiębiorstw. Zmiany w tej dziedzinie powinny polegać nie tylko na istot-

nym wzroście nakładów budżetowych, lecz przede wszystkim na zwiększeniu 

nakładów przedsiębiorstw na B+R poprzez ułatwienia w dostępie do kapitału. 

Ważne znaczenie dla finansowania przedsięwzięć innowacyjnych przed-

siębiorstw ma rozwój rynku kapitału wysokiego ryzyka (private equity, ventu-

re capital i „aniołowie biznesu”). Dotychczasowe zaangażowanie tych fundu-

szy w finansowanie działalności innowacyjnej jest wysoce niedostateczne. 

Obowiązujące ważne ustawy (dotyczące zamówień publicznych i partnerstwa 

publiczno-prywatnego), też nie mają dostatecznie proinnowacyjnego charak-

teru. Rozwój systemu partnerstwa publiczno-prywatnego w dziedzinie finan-

sowania strategicznych technologii stwarza możliwości przezwyciężenia ba-

riery kapitałowej, która zniechęca, zwłaszcza małe i średnie przedsiębior-

stwa, do podejmowania innowacji [Dworak 2011, 219-222]. 

Po piąte, dla efektywnego funkcjonowania systemu innowacji konieczne 

jest wykształcenie trwałych powiązań i sposobów transferu wiedzy między 

podmiotami sfery B+R a sferą przedsiębiorstw. W Polsce brak jest skutecz-
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nego systemu współpracy między tymi sferami. Istnieje w tej dziedzinie swo-

isty „zaklęty krąg” niemożności. 

Budowanie systemu relacji między instytucjami sfery B+R i przedsiębior-

stwami powinno być ukierunkowane na rozwijaniu przedsięwzięć polegają-

cych na: 

 wspieraniu przepływu kadr między instytucjami B+R a gospodarką 

(między innymi staże pracowników sfery B+R w przedsiębiorstwach  

i pracowników przedsiębiorstw na uczelniach wyższych), 

 rozwijaniu współpracy w ramach klastrów, które zwiększają zdolno-

ści podmiotów gospodarczych do kreowania, absorpcji i dyfuzji in-

nowacji; szczególne znaczenie w tym procesie mają klastry techno-

logiczne, które grupują jednostki badawcze uczelni wyższych, przed-

siębiorstwa innowacyjne oraz firmy usługowe, 

 prowadzeniu badań finansowanych z funduszy publicznych w kon-

sorcjach naukowo-przemysłowych. 

Po szóste, nawet najlepsza makroekonomiczna polityka finansowa i struk-

turalna oraz instytucjonalne wzmacnianie konkurencji i ograniczanie biuro-

kracji nie wystarczą do rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki. Koniecz-

na jest stała poprawa jakości zarządzania przedsiębiorstwami i systematycz-

ne podnoszenie konkurencyjności mikroekonomicznej. Brak owych umiejęt-

ności nie da się zastąpić dobrą polityką fiskalną i pieniężną. Polityka w tych 

obszarach może tylko dopomóc, ale tak naprawdę to zdolność przedsię-

biorstw do efektywnego zarządzania wiedzą i wprowadzania innowacji prze-

sądzi o poziomie innowacyjności polskiej gospodarki. 

W wielu polskich przedsiębiorstwach występują jeszcze proste rezerwy 

podnoszenia efektywności produkcji bez konieczności wdrażania własnych 

innowacji: wystarczy kopiowanie sprawdzonych rozwiązań. Ten stan rzeczy 

już niedługo ulegnie zmianie, ponieważ gospodarka polska otwiera się na 

rynki zagraniczne i globalizuje. W związku z tym przedsiębiorstwa będą po-

trzebowały innowacji, żeby przetrwać i rozwijać się. Sprostanie temu wyzwa-

niu wymaga zmian w modelu zarządzania przedsiębiorstwami polegających 

na [Błaszczuk 2011, 15-16]: 
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 położeniu nacisku na promowanie kreatywnych działań w ramach 

strategii rozwoju przedsiębiorstwa, 

 budowaniu wzorca zarządzania przedsiębiorstwem opartego na in-

tegracji i wewnętrznej współpracy, a także otwartości na współpracę 

z otoczeniem, 

 kreowaniu kultury organizacyjnej nastawionej na wzbogacanie zaso-

bów wiedzy przedsiębiorstwa i pobudzanie działań proinnowacyj-

nych. 

Po siódme, ważnym filarem strategii rozwoju gospodarki opartej na wie-

dzy jest system edukacji kładący nacisk na rozwijanie kreatywności i umiejęt-

ności współpracy, kształcenie ustawiczne z szeroko dostępną ofertą uzupeł-

niania wiedzy czy wręcz zmiany zawodu oraz zwiększanie elastyczności 

kształtowania programów studiów i ich umiędzynarodowienia. 

Do efektywnego wykorzystania kapitału ludzkiego niezbędny jest przyrost 

kapitału społecznego, rozumianego jako zestaw nieformalnych wartości  

i norm etycznych wspólnych dla członków określonej społeczności i umożli-

wiających im skuteczne współdziałanie, merytoryczne porozumiewanie się 

oraz obdarzanie się wzajemnym zaufaniem. Wskaźniki charakteryzujące ten 

kapitał w Polsce należą obecnie do najniższych w Unii Europejskiej. Jak wyni-

ka z badań w ramach „Diagnozy społecznej 2009” tylko 13,4% Polaków ufa 

innym ludziom, przy średnim wskaźniku poziomu zaufania wynoszącym 32% 

w Unii Europejskiej [Diagnoza społeczna … 2009, 277]. 

Po ósme, należy dokonać dwóch fundamentalnych zmian w systemie 

udzielania wsparcia finansowego przedsiębiorstwom w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG). Środki powinny trafiać do 

przedsiębiorstw, które przekształcą je w sukces komercyjny, a za miarę suk-

cesu należy przyjąć efekty ekonomiczne, a nie tempo wydatkowania pozy-

skiwanych z UE środków. Podstawą uzyskania wsparcia nie może być tylko 

poprawne wypełnienie skomplikowanego wniosku, tylko cykl spotkań firm  

i instytucji, które rząd powoła do oceny potencjału badawczego i rozwojo-

wego tych pierwszych (model panelowy). 
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ZAKOŃCZENIE 

Czy w Polsce, która ma problemy z utrzymaniem prawidłowych proporcji 

makroekonomicznych, niedoinwestowaną infrastrukturę i znaczne obszary 

biedy, istnieją warunki sprzyjające wzrostowi innowacyjności? Analizując 

obecne trudności polskiej gospodarki i charakter polityki gospodarczej kolej-

nych rządów można wyrazić sceptyczną opinię.  

Trudno sformułować jednoznaczną ocenę szans na przyspieszenie proce-

su tworzenia podstaw gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Z jednej strony 

na rzecz optymistycznej prognozy przemawia niewątpliwie wielkość i dyna-

mika polskiego rynku na takie dobra, jak systemy komputerowe, sprzęt kom-

puterowy, usługi internetowe, lekarstwa, sprzęt medyczny itp. Taki rynek jest 

atrakcyjny dla przedsiębiorstw opierających swą przewagę konkurencyjną na 

wiedzy. Poza tym na polskim rynku ciągle jest dostępny znaczny potencjał 

badawczy i intelektualny. Z drugiej zaś strony należy zwrócić uwagę na fakt, 

że krajowy rynek nowoczesnych produktów obsługiwany jest w znacznym 

stopniu przez firmy zagraniczne, które stosunkowo rzadko lokują w Polsce 

elementy łańcucha wartości związane z pracami badawczo-rozwojowymi  

i projektowaniem. 

Węzłową kwestią jest przyznanie wyraźnego priorytetu w polityce gospo-

darczej nakładom na działalność B+R, zarówno finansowanym z budżetu 

państwa, jak i ze środków przedsiębiorstw. Powszechnie przyjmuje się, że 

nakłady krajowe na działalność B+R w relacji do PKB kształtujące się na po-

ziomie poniżej 1% grożą w długim okresie osłabieniem sił napędowych roz-

woju gospodarczego. Uniknięcie tej groźby wymaga politycznej woli dokona-

nia zasadniczych zmian w podejściu polityków i opiniotwórczych elit do roli 

nauki i techniki w polskiej gospodarce. Polsce potrzebna jest ugruntowana 

świadomość, że przyszły dobrobyt materialny zależy w znacznym stopniu od 

zwiększenia aktywności innowacyjnej gospodarki. 

Podniesienie poziomu innowacyjności polskiej gospodarki wymaga opra-

cowania i prowadzenia przez państwo spójnej i aktywnej polityki innowacyj-

nej, która z istoty swej jest polityką horyzontalną, zespalającą politykę na-

ukowo-techniczną z polityką przemysłową. W związku z tym niezbędna jest 

koordynacja działań odpowiednich ministerstw, które powinny współpraco-

wać przy tworzeniu strategii rozwoju nauki i techniki zgodnej z kierunkami 
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restrukturyzacji i modernizacji gospodarki. Obecny poziom współpracy 

owych ministerstw jest niedostateczny i nie sprzyja powstaniu efektywnej 

polityki innowacyjnej. 
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Streszczenie: Celem badań było przeanalizowa-
nie ważniejszych wątków związanych ze zdol-
nością kredytową przedsiębiorstw na potrzeby 
inwestycyjne w ocenie banków komercyjnych i 
spółdzielczych. W toku badań ustalono m.in., że  
sytuacja finansowa w ocenie przedsiębiorcy i 
banku może się istotnie różnić.  Banki do rozpa-
trzenia wniosku kredytowego oczekują zazwy-
czaj kilkuletniej historii finansowej przedsiębior-
stwa w postaci bilansów. Tylko w  wyjątkowych 
sytuacjach banki decydują się na finansowanie 
rozwoju nowo powstałych przedsiębiorstw, 
które nie posiadają jeszcze rocznego sprawoz-
dania finansowego. Banki spółdzielcze częściej 
niż komercyjne podejmują decyzje kredytowe 
względem  nowo powstałych przedsiębiorstw. 
Zazwyczaj dotyczy to sytuacji, gdy chodzi o 
relatywnie niewielki kredyt, dobrze zabezpie-
czony oraz gdy o kredyt aplikuje członek banku 
spółdzielczego. 
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Abstract. The aim of this paper was a analyzing 
of the most important topics related to the 
creditworthiness of companies in the invest-
ment needs in the assessment of commercial 
and cooperative banks. The study found, inter 
alia, that the financial situation in the assess-
ment of the entrepreneur and the bank can 
vary significantly. Banks to examine the loan 
application usually expect several years of 
financial history of the company in the form of 
balance sheets. Only in exceptional cases, the 
banks decide to finance the development of 
new enterprises that don’t have the annual 
financial statements. Cooperative banks often 
than commercial banks take credit decisions 
with respect to newly established enterprises. 
Typically, this applies when it comes to rela-
tively small loan, well secured, and when 
applying for a loan a member of the coopera-
tive bank. 
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WPROWADZENIE 

Ważnym zagadnieniem dla zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw w ogóle, 

także małych i średnich,  jest dostęp do kapitału obcego. Mając na uwadze popraw-

ność zarządzania finansami przedsiębiorstwa, istota zagadnienia zasadza się na tym, 

by ów kapitał obcy był relatywnie tani. Rzecz w tym,  by mógł zadziałać efekt dźwigni 

finansowej. A zatem chodzi o to,  by wskutek wykorzystania kapitału obcego,  zwięk-

szył się dodatkowo zysk jak również dodatkowo zwiększyła się stopa zwrotu z kapita-

łów własnych. Sedno zagadnienia sprowadza się zatem do wykorzystania kapitału 

obcego, którego łączny koszt wyrażony stopą procentową,  był wyraźnie niższy ani-

żeli obecna jak i,  co również ważne,  przyszła rentowność produkcji przedsiębior-

stwa.  Kluczowe przy tym jest to, że na ogół przyszła rentowność zwiększonej skali 

produkcji na skutek wykorzystania kapitału obcego jest na ogół niższa aniżeli ta 

obecna. Przedsiębiorcy w związku z tym nie powinni zapominać, by przy ocenie 

celowości zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego uwzględniać prawo malejącej efek-

tywności kolejnych nakładów i przyszłą,  zazwyczaj niższą rentowność produkcji 

aniżeli rentowność na dotychczasowym poziomie.    

Niezależnie od kosztu kapitału obcego, praktycznym zagadnieniem jest to,  czy 

małe lub średnie przedsiębiorstwo w ogóle otrzyma kredyt inwestycyjny w oczeki-

wanej wysokości. Powszechnie bowiem wiadomo, że banki do rozpatrzenia wniosku 

kredytowego oczekują zazwyczaj kilkuletniej historii finansowej przedsiębiorstwa  

w postaci bilansów. Tylko w  wyjątkowych sytuacjach banki decydują się na finanso-

wanie rozwoju tak zwanych start up - tów, czyli nowo powstałych przedsiębiorstw, 

które nie posiadają jeszcze rocznego sprawozdania finansowego. Niemniej zdarza 

się, że na ogół banki spółdzielcze podejmują decyzje kredytowe  nowo powstałych 

przedsiębiorstw, zwłaszcza gdy sprawa dotyczy relatywnie niewielkiego kredytu, 

dobrze zabezpieczonego oraz gdy o kredyt aplikuje członek banku spółdzielczego. 

Dlatego ważne jest dla młodych przedsiębiorców,  aby wstępowali w poczet człon-

ków banków spółdzielczych i stawali się tym samym ich współwłaścicielami. Warto 

pamiętać, że z prawa spółdzielczego wynika, iż celem działania spółdzielni jest mak-

symalizacją korzyści dla jej członków. W związku z tym dla przedsiębiorcy – spółdziel-

cy ważne jest, że na ogół ma  możliwość zaciągnięcia kredytu w swoim banku.  Jeśli 

dodatkowo uwzględnimy ważny fakt, że w banku spółdzielczym wszyscy członkowie, 

niezależnie od posiadanej liczby udziałów, mają wyłącznie jeden głos, to wyraźnie 

widać, że banki spółdzielcze są wspólnotą ludzi, a nie wspólnotą kapitałów jak to ma 
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miejsce w przypadku banków komercyjnych zorganizowanych w formie spółek 

akcyjnych.   

Celem artykułu było przeanalizowanie ważniejszych wątków związanych 

ze zdolnością kredytową przedsiębiorstw w ocenie banków komercyjnych  

i spółdzielczych.  Badania prowadzono w latach 2014-2015 w bankach spół-

dzielczych powiatu piotrkowskiego oraz w bankach komercyjnych na terenie 

Piotrkowa Tryb. W badaniach empirycznych zastosowano metodę wywiadu  

z prezesami i dyrektorami banków oraz pracownikami merytorycznymi z 

zakresu oceny zdolności kredytowej.  Wykorzystano ponadto aktualną litera-

turę przedmiotu, a także uregulowania organizacyjne banków oraz ze-

wnętrzne uregulowania prawne 

ZDOLNOŚĆ KREDYTOWA I METODY JEJ OCENY 

Pojęcie „zdolność kredytowa” w polskim systemie bankowo-kredytowym 

reguluje ustawa z dnia 26 lutego 1982 r. Prawo bankowe, art.26 (Dz. U. nr 7, 

poz. 56). Początkowo pojęcie to obejmowało wiele elementów [Kopczyk 

2004, s. 398-401], jednak w wyniku modyfikacji przyjęto, że zdolność kredy-

tową posiadają przedsiębiorstwa, których bieżąca i przewidywana efektyw-

ność finansowa oraz stan majątkowy zapewniają wypłacalność gwarantującą 

zwrot kredytu wraz z należnymi odsetkami w umownych terminach spłaty.  

Według Jaworskiego [2000, s. 370] w praktyce bankowej można wyróżnić 

dwie podstawowe kategorie zdolności kredytowej. Pierwsza to zdolność 

formalno-prawna, to znaczy wiarygodność prawna kredytobiorcy, w istocie  

jest to zdolność do nawiązywania ważnych z mocy prawa stosunków kredy-

towych. Proces ten polega na zebraniu niezbędnej dokumentacji o kredyto-

biorcy oraz na zweryfikowaniu posiadanych informacji. Druga to zdolność 

merytoryczna – odnosi się do aspektu personalnego i ekonomicznego. Mając 

na uwadze aspekt personalny, to na ocenę wiarygodności kredytowej składa-

ją się elementy wpływające na zaufanie do osoby kredytobiorcy, tj.: charak-

ter, stan majątkowy, osiągnięcia, zaangażowanie w planowane przedsięwzię-

cie, itp. W przypadku aspektu ekonomicznego ocena sprowadza się do anali-

zy obiektywnych elementów charakteryzujących obecną,  jak i przyszłą sytu-

ację ekonomiczno-finansową kredytobiorcy oraz jakość zabezpieczeń praw-

nych kredytu [Kurkowska 2005, s. 55-56].  
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Do weryfikacji wiarygodności kredytowej oraz wypłacalności klientów wy-

korzystywane mogą być następujące metody oceny i pomiaru ryzyka kredy-

towego przedsiębiorstw: 

 metoda opisowa - polega najogólniej rzecz ujmując na przyporząd-

kowaniu potencjalnego kredytobiorcy do określonej klasy ryzyka [Ja-

giełło 2000, s. 39], a zatem każda klasa zawiera dokładny opis wa-

runków, które musi spełniać kredytobiorca, aby być do niej zaliczo-

ny. Po dokonaniu oceny jego zdolności kredytowej, za pomocą list 

kontrolnych, potencjalny kredytobiorca lub kredyt kwalifikowany jest 

do jednej z klas ryzyka; 

 metoda punktowa - polega na przypisaniu danym wielkościom 

wskaźników określonych wag. Jej istota polega na wyborze kryteriów 

opisujących sytuację ekonomiczną kredytobiorcy, przypisaniu punk-

tów poszczególnym wielkościom wskaźników i zsumowaniu punk-

tów, które składają się na łączną ocenę; 

 metoda finansowa - polega na przeprowadzeniu analizy wskaźniko-

wej analizy i oceny sprawozdań finansowych potencjalnego kredyto-

biorcy. Na podstawie bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania 

z przepływów środków pieniężnych, zestawienia zmian w kapitałach 

własnych, a zatem na podstawie dokumentów otrzymanych od 

przedsiębiorstwa bank dokonuje oceny wypłacalności kredytobiorcy; 

 analiza dyskryminacyjna - może być stosowana jako uzupełnienie 

tradycyjnych metod oceny zdolności kredytowej. Polega na stworze-

niu modelu ekonometrycznego, w którym zmiennymi objaśniającymi 

są cechy badanego obiektu - wskaźniki finansowe; 

 metoda CAMPARI ICE - nazwa pochodzi od pierwszych liter uwzględ-

nianych kryteriów, zgodnie z nią, dokonując oceny potencjalnego 

kredytobiorcy, należy wziąć pod uwagę: 

 Charakter – osobowość firmy, kredytobiorcy,  

  Ability –  zdolność, bank musi ocenić zalety oraz doświadczenie 

osoby starającej się o kredyt, 
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 Means – środki, czy przedsiębiorstwo zapewni znaczący wkład 

finansowy do przedsięwzięcia, na które potrzebne jest kredyt, 

czy istnieją źródła dochodu, 

 Purpose - cel, za chęcią pożyczenia środków pieniężnych musi 

stać jasno sprecyzowany, mający uzasadnienie ekonomiczne cel 

  Amount - kwota, jaką część aktywów netto klienta przedstawia 

pożyczana suma kredytu, 

 Repayment – spłata - klient musi jasno udokumentować sposób, 

w jaki proponuje spłatę kredytu,  

 Interest - odsetki, cena kredytu, czy odpowiednio kompensuje 

ryzyko, na jakie naraża się bank,  

 Income -  dochód, dotyczy w istocie tego czy bank otrzymuje 

adekwatną rekompensatę kosztów własnych poniesionych przy 

ocenie wniosku kredytowego oraz przy bieżącym monitorowaniu 

kredytu, 

 Collateral – zabezpieczenie, określa jaka jest możliwa do zreali-

zowania wartość proponowanego zabezpieczenia, 

 Extras - pozostałe, dodatkowe cechy, np. czy istnieje potencjał 

sprzedania danemu przedsiębiorstwu większej liczby usług ban-

kowych. 

 Metoda  5C/6C - w angloamerykańskiej praktyce bankowej przy oce-

nie wiarygodności kredytowej uwzględnia się tzw. 5 C kredytobiorcy, 

czyli pięć kryteriów oceny ryzyka kredytowego: 

 Character – charakter, kompetentne zarządzanie i chęć spłaty 

kredytu, 

 Capacity – zdolność, zdolność kredytobiorcy do spłaty kredytu, 

 Capital – kapitał, relacja kapitału własnego lub majątku do udzie-

lonego kredytu, 

 Collateral –  zabezpieczenie, jaka jest możliwa rynkowa wartość 

oferowanego przez przedsiębiorstwo zabezpieczenia, 

 Conditions – warunki, pozycja na rynku, zdolności wytwórcze.  
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Ostatnio coraz częściej dodawane jest jeszcze jedno C, a mianowicie - 

Confidence – zaufanie, zdolność do utrzymania działalności. 

Warto podkreślić, że małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią niejedno-

rodną grupę kredytobiorców, różniącą się między sobą wielkością kapitału, ro-

dzajem i rozmiarami działalności, wysokością zaciąganych kredytów i ich prze-

znaczeniem [Łuczka 2001, s. 232-233]. Wpływa to w istotny sposób na zakres 

przeprowadzanej analizy, która nie musi być tak szczegółowa w wypadku nie-

wielkich kredytów udzielanych małym przedsiębiorstwom jak przy finansowaniu 

dużych przedsięwzięć inwestycyjnych [Zawadzka, Iwonicz – Drozdowska 2007, 

s. 252-268]. Należy pamiętać, że podstawowymi wielkościami oddziałującymi 

na możliwości płatnicze firm są -  wartość majątku (trwałego i obrotowego)  

i jego struktura, struktura kapitałów, struktura zobowiązań, płynność środków, 

wartość sprzedaży i jakość produkcji, pozycja przedsiębiorstwa na rynku, 

sprawność i kwalifikacje kadry kierowniczej oraz co również ważne zamierzenia 

polityki gospodarczej państwa mogące oddziaływać na sytuację ekonomiczną 

przedsiębiorstwa [Rytlewska 2005, s. 181-182]. 

Z uwagi na ważność zagadnienia, na szczególną uwagę zasługuje analiza 

wskaźnikowa oraz analiza dyskryminacyjna. Mając na uwadze analizę wskaź-

nikową to punktem wyjścia są podstawowe dokumenty wymagane przez 

bank do oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstwa, tzn.: 

 bilanse z ostatnich lat wraz z rachunkami zysków i strat, 

 rachunek przepływów środków pieniężnych, czyli cash flow,  

 plany finansowe, 

 dane dotyczące liczby, wartości i warunków zawartych transakcji, 

 dane dotyczące rozpoczętych inwestycji, 

 stan zadłużenia w innych instytucjach kredytowych, 

 spis stojących do dyspozycji banku zabezpieczeń. 

Warto dodać, że przy ocenie wiarygodności kredytowej bank może korzy-

stać z wielu źródeł informacji m.in. z wywiadów (sam kredytobiorca, chcąc 

uzyskać kredyt, udziela bankowi wielu informacji na temat swoich powiązań 

gospodarczych, podaje też adresy innych osób, u których bank może zasię-

gnąć informacji), informacji innych banków na temat solidności kredytobior-
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cy, przebiegu spłaty dotychczas zaciągniętych kredytów, rozmiarów i rozwoju 

działalności gospodarczej, informacji dostarczanych przez wywiadownie go-

spodarcze (ich zaletą jest ocena danej firmy na tle wyników i perspektyw 

branży). Banki mogą także korzystać z danych instytucji ubezpieczeniowych, 

uwierzytelnionych wyciągów z różnego rodzaju rejestrów. Co istotne i często 

spotykane  bank może dokonać na miejscu u kredytobiorcy lustracji stanu 

obiektów, maszyn, urządzeń itp. 

Jednakże punktem wyjścia do oceny wiarygodności kredytowej jest anali-

za bilansu przedsiębiorstwa. W literaturze wskazuje się, że bilans nie jest 

idealnym źródłem informacji [Zawadzka, Iwanicz – Drozdowska 2007, s. 255]. 

Zwraca się uwagę na wiele elementów ograniczających jego rolę jako instru-

mentu oceny zdolności do spłaty zaciągniętych zobowiązań, zwłaszcza to, że 

bilans jest dokumentem dotyczącym przeszłości, a służyć ma do oceny kon-

dycji przedsiębiorstwa w przyszłości, w której mogą wystąpić czynniki zakłó-

cające porównywalność, np. rozwój nowych technik i produktów, zmiany 

popytu na dany produkt, zmiany cen czynników produkcji. Mimo tych za-

strzeżeń, nadal pozostaje on zasadniczym dokumentem zawierającym dane 

o kondycji finansowej przedsiębiorstwa. 

Na podstawie bilansu i rachunku zysków i strat oblicza się odpowiednio 

dobrany zestaw wskaźników do oceny wiarygodności kredytowej. Za ich 

pomocą można scharakteryzować syntetycznie różne aspekty działalności 

przedsiębiorstwa, można dobrać wskaźniki najbardziej przydatne do oceny 

konkretnego wniosku kredytowego i wynikających z niego potrzeb pogłębie-

nia analizy. Część z tych wskaźników nadaje się wyłącznie do porównań we-

wnętrznych, pozwalających na rozpoznanie tendencji rozwojowych, spraw-

ności i efektów finansowych działalności. Część natomiast może znaleźć za-

stosowanie do porównań zewnętrznych, pozwalających na ocenę pozycji 

przedsiębiorstwa w branży. W praktyce stosuje się na ogół od kilku do kilku-

nastu wskaźników. W analizie bankowej znajdują najczęściej zastosowanie 

wskaźniki należące do następujących grup: I - rentowności, II - płynności 

finansowej, III - sprawności działania, IV - zadłużenia i stopnia pokrycia, V - 

struktury majątku i kapitału. Z uwagi na istotę zagadnienia warto przypo-

mnieć ważniejsze  wskaźniki stosowane do analizy zdolności kredytowej.  

W grupie wskaźników rentowności, najczęściej uwzględniane są: 



Sławomir JUSZCZYK                                                                                                              ASO.A.7(1)/2016/60-82 

 67 

1) wskaźnik rentowności aktywów ROA 

                                                     zysk / aktywa ogółem 

2)  wskaźnik rentowności sprzedaży ROS 

   zysk / przychody ze sprzedaży 

3)  wskaźnik rentowności kapitału ROE 

                                                     zysk / netto kapitał własny 

4)  wskaźnik rentowności brutto RB 

                                                     zysk / brutto koszty operacyjne 

5)  ROI 

                                                     zysk / kapitał całkowity 

Wskaźnik ROI jest powszechnie stosowany w USA. Pozwala on na ocenę ren-

towności całkowitego kapitału (własnego i obcego) zaangażowanego w dzia-

łalność przedsiębiorstwa. Rentowność kapitału całkowitego w przeciwień-

stwie do rentowności kapitału własnego wskazuje, czy zastosowanie kapitału 

obcego jest opłacalne. Opłacalność ta występuje wtedy, gdy oprocentowanie 

kapitału obcego jest niższe od poziomu rentowności kapitału całkowitego. 

Wskaźnik ROI z obserwacji autora jest coraz częściej stosowany przez więk-

sze banki w Polsce, gdyż jego znaczenie dla kredytodawcy jest istotne.  

Wskaźniki rentowności należą do ważniejszych mierników oceny dochodo-

wości przedsiębiorstwa. Są wykorzystywane do obserwacji kierunku i tempa 

zmian rentowności w kolejnych okresach działania małego i średniego przed-

siębiorstwa. Mogą być również porównywane ze wskaźnikami przeciętnymi, 

osiąganymi w tym samym czasie przez przedsiębiorstwa z tej samej branży, 

także większe. Analiza odchyleń wskaźnika w obu płaszczyznach porównań 

daje możliwość wydania względnie trafnej opinii o kondycji dochodowej 

przedsiębiorstwa. Wskaźnik ROE można interpretować jako oprocentowanie 

kapitału własnego, a więc powinien on znacząco przekraczać długookresową 

stopę oprocentowania, gdyż zaangażowany kapitał powinien przynosić wyż-

szy (o tzw. premię z tytułu ryzyka) zysk, niż wynosiłyby odsetki bankowe. 

W grupie wskaźników płynności, banki uwzględniają: 

1)  wskaźnik płynności bieżącej CR 

aktywa bieżące / (pasywa bieżące + bieżąca rata kredytu długoterminowego) 
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2)  wskaźnik płynności szybki QR 

(aktywa bieżące – zapasy) /  (pasywa bieżące + bieżąca rata kredytu długo-

terminowego) 

Wskaźniki płynności ilustrują stopień pokrycia zobowiązań bieżących, w tym 

przypadających w badanym okresie rat kredytu długoterminowego aktywa-

mi. Za zadowalający poziom wskaźnika CR przyjmuje się przedział 1,5-2,0,  

a wskaźnika QR przedział 1,0-1,2. 

W grupie wskaźników sprawności działania najczęściej bank analizuje: 

1)  wskaźnik rotacji należności w dniach WRN 

przeciętny stan należności  / sprzedaż 

Wskaźnik ten ilustruje skuteczność egzekwowania należności; niższy jego po-

ziom świadczy o korzystniejszej sytuacji finansowej. 

2)  wskaźnik obrotu zapasami WOZ 

przeciętny stan zapasów  / sprzedaż 

Wskaźnik ten określa, co ile dni przedsiębiorstwo odnawia zapasy. 

Grupa wskaźników zadłużenia i stopnia pokrycia uwzględniana przez bank 

obejmuje: 

1) wskaźnik kapitałowy WK 

kapitał własny  /  aktywa ogółem 

Wskaźnik ten określa udział właścicieli przedsiębiorstwa w finansowaniu 

jego działalności. Im wyższe wartości tego wskaźnika, tym wyższy stopień 

zabezpieczenia ryzyka. 

2) wskaźnik pokrycia obsługi długu WPOD 

(zysk netto + odsetki + amortyzacja)  /  (rata spłaty kredytu + odsetki) 

Wskaźnik ten określa stopień zabezpieczenia długu przez wygospodarowany 

w przedsiębiorstwie zysk i amortyzację (cash flow), a więc jego poziom powi-

nien być bezwzględnie wyższy od 1. 

3) pierwszy wskaźnik pokrycia  WP1 

kapitał własny / majątek trwały 

Jest to podstawowy wskaźnik służący do oceny wiarygodności kredytowej 

wnioskodawcy. Ogólnie przyjmowana jest generalna zasada (tzw. „złota re-
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guła bilansowa”), że własny kapitał musi pokrywać co najmniej majątek trwa-

ły przedsiębiorstwa i część majątku obrotowego. Im większa jest nadwyżka 

kapitału własnego nad kapitałem obcym, tym solidniejsze i pewniejsze jest 

przedsiębiorstwo jako kredytobiorca. 

4) drugi  wskaźnik pokrycia  WP2 

(kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy) /  majątek trwały 

Zgodnie ze „złotą regułą bilansową" majątek trwały powinien być pokryty 

przez kapitał własny, a w najgorszym wypadku łącznie przez kapitał własny  

i długoterminowy kapitał obcy, dlatego wskaźnik ten powinien wynosić co 

najmniej 1. Im jest wyższy, tym większa jest finansowa stabilność przedsię-

biorstwa. Wskaźnik poniżej 1 świadczy, że majątek trwały finansowany jest 

krótkoterminowym kapitałem obcym, co w niesprzyjających okolicznościach 

może prowadzić do utraty płynności finansowej. 

Ostatnia piąta grupa to wskaźniki struktury majątku i kapitału. Banki 

uwzględniają w analizie wskaźnik udziału kapitału własnego w całkowitym 

kapitale U 

kapitał własny  / kapitał całkowity 

Wskaźnik ten odzwierciedla stopień samofinansowania posiadanego mająt-

ku oraz zakres odpowiedzialności finansowej przedsiębiorstwa za efekty 

gospodarowania. Z punktu widzenia banku druga funkcja kapitału własnego 

jest bardziej istotna, określa bowiem uczestnictwo przedsiębiorstwa w za-

bezpieczeniu ryzyka. Wymagana wysokość wskaźnika zależy od ogólnego 

ryzyka branży i specjalnego ryzyka konkretnej firmy. Ale zrozumiałe jest, że 

im wyższy poziom wskaźnika, tym większe zabezpieczenie ryzyka i pewniej-

sza stabilizacja finansowa przedsiębiorstwa. 

Na prawdopodobieństwo spłacenia kredytu mają wpływ również szanse 

rozwojowe branży, w której działa dane przedsiębiorstwo. Instytucje zajmu-

jące się badaniem koniunktury gospodarczej klasyfikują na ogół branże  

w trzy grupy: 

1. branże o tendencjach rozwojowych, np. elektrotechnika, informaty-

ka, przemysł chemiczny; 

2. branże o tendencjach stagnacyjnych, np. mechanika precyzyjna, 

przemysł maszynowy, papierniczy, spożywczy; 
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3. branże o tendencjach regresyjnych, np. przemysł odzieżowy, prze-

mysł metalurgiczny i budowy środków komunikacji. 

Ocenę wskaźników powinna uzupełniać analiza wrażliwości, tzn. zbadanie 

podatności wyników na zmiany założeń początkowych. W analizie tej dąży się 

do określenia wartości granicznych, przy których przedsiębiorstwo utrzymuje 

jeszcze płynność finansową i wiarygodność kredytową, np. można badać 

wpływ jednostkowych cen sprzedaży, jednostkowych kosztów zmiennych lub 

jednostkowych kosztów stałych na kształtowanie się rentowności. Odpo-

wiedni zestaw wskaźników pozwala na kompleksową ocenę aktualnej i przy-

szłej pozycji finansowej klienta. Pokazuje ponadto zdolność firmy do gene-

rowania zysku (rentowność), do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. 

Jest też źródłem informacji o efektywności wykorzystania zasobów majątko-

wych firmy. 

Analiza wskaźnikowa pozwala na szybkie uzyskanie poglądu na funkcjo-

nowanie danego przedsiębiorstwa. Niemniej jednak wskaźniki te są wielko-

ściami uzyskanymi w wyniku przetworzenia danych bazowych, a więc opisują 

jedynie relacje między poszczególnymi elementami informacji, nie wyjaśnia-

jąc przyczyn kształtowania się określonej sytuacji. Ograniczeniem tej analizy 

jest to, że bazuje ona na przeszłości, nie uwzględniając warunków działania 

w przyszłości, co często może być niewystarczające, gdyż nie ujawnia zbliża-

jących się zagrożeń. Jakość analizy zdeterminowana jest także przez rzetel-

ność informacji, na których bazuje, a które nie zawsze oddają prawdziwy 

obraz funkcjonowania przedsiębiorstwa. Praktyka wielu przedsiębiorstw 

wykazuje, że mimo pozytywnego kształtowania się wskaźników finansowych 

w jednym roku, znalazły się one w sytuacji kryzysowej w roku następnym. 

Ograniczenie analizy finansowej tylko do ujęcia ex post może być zawodne, 

dopiero równoległa ocena danych prognozowanych, tzn. porównanie róż-

nych wariantów kształtowania się sytuacji w przyszłości pozwala lepiej 

uświadomić sobie symptomy potencjalnego kryzysu. 

Przy ocenie zdolności kredytowej małych i średnich firm może być z po-

wodzeniem stosowana metoda punktowa, która w istocie jest rozwinięciem 

analizy wskaźnikowej.  Polega ona na przypisaniu danym wielkościom wskaź-

ników określonych wartości punktów (wag) i składa się z trzech podstawo-

wych etapów. W pierwszym etapie następuje wybór kryteriów (wskaźników) 
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opisujących sytuację ekonomiczną dłużnika. W drugim etapie określonym 

wielkościom wskaźników przypisuje się wielkości punktów. Ustalone zostają 

także pewne wielkości graniczne - minimalne i maksymalne. Dla wartości 

wskaźnika poniżej określonego minimum liczba punktów jest równa zero, dla 

wartości powyżej określonego maksimum - maksymalnej liczbie punktów. 

Punkty te są następnie w trzecim etapie sumowane, a uzyskana w ten spo-

sób ocena łączna daje syntetyczny i wymierny obraz potencjału ryzyka tkwią-

cego w danym kredycie. Poszczególnym klasom ryzyka przypisane są okre-

ślone przedziały liczbowe. O przynależności kredytobiorcy do danego prze-

działu ryzyka decyduje to, do jakiego przedziału liczbowego należy jego oce-

na łączna. 

Określenie liczby punktów przypisywanej poszczególnym wskaźnikom od-

bywa się w zasadzie w sposób arbitralny, co zdaniem autora jest wadą me-

tody z uwagi na subiektywny charakter oceny analityka, a nawet indywidual-

ne preferencje banku. Wszystkim wskaźnikom mogą być przypisane takie 

same wagi lub niektóre grupy wskaźników mogą być punktowane wyżej, inne 

niżej (np. przypisanie takiej samej liczby punktów wskaźnikom płynności i 

rentowności lub różnych). Istotne jest, aby wartości wskaźników nie były 

interpretowane w oderwaniu od przynależności branżowej ocenianego 

przedsiębiorstwa. Z tego powodu interesujący jest nie tylko sam poziom 

bezwzględny wskaźnika, lecz jego relacja do wartości średniej w branży. War-

to zwrócić uwagę na to, że w metodzie punktowej podstawą zaklasyfikowa-

nia kredytobiorcy do określonej grupy ryzyka może być tylko jedno kryterium 

- sytuacja ekonomiczno-finansowa. Metody, w których uwzględnia się tylko 

jedno kryterium, określane są jako jednowymiarowe, w przeciwieństwie do 

metod dwuwymiarowych, w których przy określaniu grupy ryzyka bierze się 

pod uwagę dwa kryteria. 

Z aplikacyjnych dla  przedsiębiorców względów poniżej zaprezentowano 

zastosowanie metody punktowej – jednowymiarowej. Przy ocenie przedsię-

biorstwa wzięto pod uwagę 6 grup wskaźników, charakteryzujących jego 

sytuację ekonomiczno-finansową wraz z odpowiadającą im maksymalną 

liczbą punktów: 

I. Ocena bilansu (łącznie 0-20 punktów) 

1.  Wynik finansowy (rentowność, cash-flow) - 8 pkt 
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2.  Położenie finansowe (kapitał własny, zadłużenie) - 6 pkt 

3.  Trend w ostatnich 3-5 latach - 3 pkt 

4.  Jakość przedstawionej sprawozdawczości finansowej - 3 pkt 

II. Profil przedsiębiorstwa/przedsiębiorcy (słabe punkty) - 8 pkt 

III.  Rodzaj przedsiębiorstwa (notowane na giełdzie, spółka z o.o.) - 3 pkt 

IV.  Perspektywy branży/rynku - 8 pkt 

V. Aktualny rozwój i perspektywy - 10 pkt 

VI. Ryzyko zaangażowania banku 

1.  Zabezpieczenia (punkty są odejmowane) - do -20 

2.  Wysokość i struktura zaangażowania (przekracza kapitał własny 

kredytobiorcy, okres powyżej 5-10 lat) - 10 pkt 

Ocena poszczególnych cech kredytobiorcy dokonywana jest przez inspek-

tora kredytowego (im lepsza ocena, tym niższa liczba punktów), który dys-

ponuje przy tym informacjami na temat branży, tzn. jakie są wartości prze-

ciętne, najniższe i najwyższe branych pod uwagę wskaźników. Wskaźniki dla 

branży porównywane są w określonych klasach wielkości przedsiębiorstwa. 

W zależności od otrzymanej łącznej liczby punktów kredytobiorca zostaje 

zaliczony do odpowiedniej grupy tzw. bonitetu (ryzyka): 

 grupa ryzyka 1: liczba punktów do 10 (sytuacja bardzo dobra); 

 grupa ryzyka 2: 11-20 (sytuacja dobra); 

 grupa ryzyka 3: 21-30 (sytuacja zadowalająca); 

 grupa ryzyka 3/4: 31-35 (sytuacja jeszcze wystarczająca); 

 grupa ryzyka 4: 36-40 (sytuacja niezadowalająca); 

 grupa ryzyka 5: powyżej 40 (sytuacja zła). 

Drugim kryterium, oprócz sytuacji ekonomiczno-finansowej, często bra-

nym pod uwagę przez bank, jest terminowość spłaty zadłużenia przez kredy-

tobiorcę. 

Przy omawianiu metody punktowej należy zwrócić uwagę na to, że jest 

ona często utożsamiana z metodą credit scoring, która dotyczy oceny przed-

siębiorców jako klientów indywidualnych. Występuje duże podobieństwo 

tych metod, jednak w metodzie credit scoring dobór cech podlegających 
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ocenie jest najczęściej przeprowadzany z zastosowaniem narzędzi staty-

stycznych, zaś uzyskana ocena ma często charakter ostateczny. Metoda 

punktowa w ocenie kredytowej małych i średnich przedsiębiorstw może 

stanowić podstawę do budowy systemu wewnętrznych ratingów ryzyka, 

które powinny rozwijać się ze względu na wejście w życie postanowień Bazy-

lei II.  

Do oceny zdolności kredytowej mogą być stosowane także zaawansowa-

ne metody statystyczno-matematyczne. Dużą przydatnością, zwłaszcza na 

początkowym etapie, cechuje się wielowymiarowa analiza dyskryminacyjna. 

Chodzi o to, by mieć rozeznanie czy przedsiębiorstwo aplikujące o kredyt 

będzie istnieć i się rozwijać, czy też w najbliższym czasie będzie bankrutem. 

Istotną rolę w badaniach wypłacalności przedsiębiorstw za pomocą wielo-

wymiarowej analizy dyskryminacyjnej odegrały prace E.I. Altmana, w których 

zbadał on  33 przedsiębiorstwa, które zbankrutowały, oraz 33 przedsiębior-

stwa należące do podobnej branży, o podobnej wielkości aktywów, charakte-

ryzujące się dobrą kondycją finansową. W pierwszym etapie oszacował on 22 

wskaźniki, z których następnie wybrał 5 wskaźników, najbardziej przydatnych 

do oceny przewidywanej zdolności kredytowej, a więc i symptomów zagro-

żenia przedsiębiorstw upadłością. Początkowo były to następujące wskaźniki: 

X1  =  kapitał pracujący  / aktywa ogółem 

X2  =  skumulowany zysk zatrzymany  / aktywa ogółem 

X3  =  zysk przed opodatkowaniem i zapłaceniem odsetek  / aktywa ogółem 

X4  =  wartość rynkowa kapitału własnego / wartość rynkowa kapitałów obcych 

X5 =  sprzedaż / aktywa ogółem. 

Po oszacowaniu modelu E.I. Altman otrzymał następującą zależność: 

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + l,0 X5 

Przedsiębiorstwa, dla których wartość funkcji Z kształtowała się powyżej 2,99 

były w dobrej kondycji finansowej, natomiast przedsiębiorstwa o warto-

ściach Z poniżej 1,81 były bankrutami. Wartością graniczną rozdzielającą 

próbę na dwa zbiory było 2,675. Co kluczowe błąd w zakwalifikowaniu 

przedsiębiorstw do niewłaściwego zbioru był wówczas najmniejszy. Istotne 

jest, że 94% firm, które zbankrutowały, miało na rok przed upadłością war-

tość Z poniżej 2,675, a 97% firm, które nie zbankrutowały, miało wartość  

Z powyżej 2,675. W dalszych badaniach E.I. Altman brał pod uwagę kolejne 
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wskaźniki i różne postacie funkcji dyskryminacyjnej (liniowe i nieliniowe), 

osiągając wysoką zdolność prognostyczną modelu, która z czasem spadła. 

Potwierdziło to tezę, że oszacowane parametry modelu mogą służyć do pro-

gnozowania krótkookresowego, gdyż z czasem zmieniają się zależności przy-

czyno-skutkowe między poszczególnymi wskaźnikami. Różnice mogły także 

wynikać z przyjęcia do analizy przedsiębiorstw należących do różnych branż, 

co sugerowałoby szersze uwzględnianie specyfiki branżowej. Jednakże, zda-

niem autora, stosowanie metody dyskryminacyjnej wiąże się z możliwością 

popełnienia dwojakiego rodzaju błędów: 

 zaliczenie złego przedsiębiorstwa do grupy dobrych, 

 zaliczenie dobrego przedsiębiorstwa do grupy złych. 

Konsekwencje popełnienia tych dwóch rodzajów błędów są jednak różne:  

w pierwszym przypadku wiąże się to z ryzykiem utraty zaangażowanych 

środków, w drugim przypadku jedynie z utratą marży, którą mógłby otrzy-

mać bank.   

Ogólna postać funkcji dyskryminacyjnej ma następującą postać: 

Z = a0+a1x1+... + amxm 

gdzie:  

aQ - stała,  

a1 … am -  współczynniki modelu (wagi), z którymi poszczególne zmienne zo-

stają uwzględnione w funkcji,  

x1 ... xm - wybrane do analizy zmienne. 

Podjęcie decyzji za pomocą analizy dyskryminacyjnej wymaga określenia 

granicznej wartości funkcji dyskryminacyjnej (tzw. cut-off-rate), tzn. wartości 

funkcji, powyżej (poniżej) której bank będzie (nie będzie) udzielał kredytu. 

Ustalenie wielkości granicznej wartości funkcji dyskryminacyjnej jest wyra-

zem preferencji zarządu i jego skłonności do podejmowania ryzyka. Uogól-

niając można stwierdzić, że metoda dyskryminacyjna pozwala na zaklasyfi-

kowanie przedsiębiorstw do grup ryzyka, szczególnie jeśli jest to wstępna 

klasyfikacja, później uzupełniona dalszą analizą. Umożliwia także wczesne 

wykrycie symptomów zagrożenia niewypłacalnością, jednakże nie może słu-

żyć do automatycznego podejmowania decyzji o udzieleniu lub nieudzieleniu 
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kredytu. Metoda dyskryminacyjna   nadaje się do prognozowania w najwyżej 

kilkuletnim okresie,  co wynika ze zmiany relacji między poszczególnymi 

wskaźnikami w czasie. Metoda ta podlega wpływom specyfiki branży. Przy 

czym występują tu dwa przeciwstawne stanowiska - część analityków, w tym 

autor uważa, że należy grupować i szacować parametry funkcji dla poszcze-

gólnych branż, część natomiast reprezentuje pogląd, że należy abstrahować 

od specyfiki branży, gdyż oszacowane parametry ogólne mają bardziej uni-

wersalny charakter i szersze możliwości zastosowania. 

OCENA PRZEDSIĘWZIĘCIA INWESTYCYJNEGO PRZEZ BANK 

Wnioski kredytowe na przedsięwzięcia inwestycyjne na ogól oceniane są 

przez bank dwuetapowo: 

1. najpierw przeprowadza się analizę celowości i realności projektu, 

mającą na celu ocenę szans jego wykonania według zaproponowa-

nych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i zakładanych elemen-

tów eksploatacyjnych, oraz ocenę stopnia pewności funkcjonowania 

w przyszłości; 

2. następnie dokonuje się oceny ekonomiczno-finansowej na podsta-

wie analizy projektu. 

Zakres i szczegółowość badań w obu etapach są dostosowywane do złożono-

ści projektów inwestycyjnych i wysokości zapotrzebowania na kredyt. Analiza 

celowości i realności projektu ma szczególne znaczenie dla oceny ryzyka 

bankowego. Nierealne przedsięwzięcie może bowiem w skrajnych przypad-

kach narazić bank na utratę zaangażowanych w jego finansowanie środków 

kredytowych [Iwanicz – Drozdowska, Zawadzka 2006, s. 266]. 

Do podstawowych mierników i wskaźników oceny opłacalności projekto-

wanych przedsięwzięć inwestycyjnych należą:  

 wartość zaktualizowana netto (NPV),  

 wewnętrzna stopa zwrotu (IRR),  

 stopa pokrycia kosztów przez przychody, 

 okres zwrotu nakładów inwestycyjnych, 

 prosta stopa zwrotu, 

 próg rentowności (BEP). 
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Wartość zaktualizowana netto NPV (Net Present Value) jest miarą efektu 

finansowego projektu i stanowi jeden z istotniejszych mierników oceny 

przedsięwzięcia. Oblicza się ją jako sumę zdyskontowanych wpływów gotów-

kowych netto (Net Cash Flow) z kolejnych lat prognozowanej działalności, 

rozumianych jako różnica między rocznymi przychodami i wydatkami pie-

niężnymi. NPV określa więc korzyści z realizacji przedsięwzięcia inwestycyj-

nego w formie nadwyżki przychodów pieniężnych nad kosztami inwe-

stycyjnymi i operacyjnymi. Wartość NPV zależy od poziomu stopy dyskonto-

wej (im wyższa stopa, tym mniejsza wartość przychodów netto z projektu) 

oraz rozkładu w czasie strumieni przychodów i wydatków; tzn. im bardziej są 

w czasie oddalone przychody w stosunku do ponoszonych nakładów, tym 

mniejsza jest wartość NPV. 

Stopę dyskontową przyjmuje się w wysokości stopy zysku alternatywnego 

zastosowania kapitału (np. stopy oprocentowania lokat długoterminowych 

plus premia za ryzyko) lub stopy oprocentowania kredytów płaconych przez 

inwestora. Koniecznym warunkiem akceptacji projektu jest dodatnia wartość 

NPV. W sytuacji możliwości wyboru między wieloma projektami inwestycyj-

nymi preferowany jest projekt o najwyższej wartości NPV. Z dwu projektów  

o identycznych nakładach i identycznych przewidywanych korzyściach, lecz 

różniących się długością cyklu inwestycyjnego, wyższą wartość NPV będzie 

miał ten o krótszym okresie realizacji, gdyż jego realizacja przyniesie korzyści 

wcześniej. Wartość NPV nie jest bezpośrednio powiązana z wysokością na-

kładów inwestycyjnych. Przedsięwzięcie o wyższych nakładach może mieć 

wyższą wartość NPV, jeśli w projekcie tym korzyści uzyskiwane są szybciej lub 

ich wartość jest większa niż w projekcie o niższych nakładach. Jeśli ocenie 

podlega tylko jeden projekt i jego NPV kształtuje się na poziomie niezado-

walającym, wówczas należy poszukiwać możliwości poprawy efektu. 

Wewnętrzna stopa zwrotu IRR - to taki poziom stopy dyskontowej, przy 

którym wartość zaktualizowana netto (NPV) przedsięwzięcia inwestycyjnego 

jest równa zeru, czyli aktualna wielkość wpływów gotówkowych z realizacji 

projektu jest równa wielkości pierwotnych nakładów kapitałowych. Wskaźnik 

jest wyznaczany metodą prób i błędów przez podstawianie do wzoru NPV 

spodziewanej stopy dyskontowej i kolejne zmiany jej poziomu, aż do zrów-

nania zaktualizowanych wpływów z nakładami. IRR obrazuje stopę rentow-
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ności projektu. Projekt inwestycyjny może być przyjęty, gdy IRR jest wyższa 

od minimalnej stopy oprocentowania kapitału na rynku. Wysoka stopa IRR 

oznacza wyższą efektywność inwestowania w dane przedsięwzięcie. Przy 

możliwości wyboru spośród kilku wariantów danego przedsięwzięcia, charak-

teryzującymi się IRR wyższą od założonej wartości granicznej, do realizacji 

przyjmowany jest wariant o najwyższej wartości stopy rentowności. Stopę 

pokrycia kosztów przez przychody oblicza się jako relację:  

zdyskontowane przychody brutto  /  zdyskontowane koszty brutto. 

Stopa ta powinna być większa lub równa 1, aby projekt mógł zostać przy-

jęty przez bank do finansowania. Wartość tego wskaźnika informuje także  

o granicach wzrostu kosztów i obniżania przychodów, tak aby projekt był 

nadal opłacalny. 

Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych oblicza się jako relację: 

nakłady inwestycyjne  /  zysk netto 

Wskaźnik ten można obliczać także jako relację: 

nakłady inwestycyjne  / (zysk netto + odsetki + amortyzacja) 

Rok wyrównania się obu kwot wyznacza okres zwrotu nakładów. Okres 

ten jest porównywany z okresem zwrotu w zrealizowanych przedsięwzię-

ciach o podobnym charakterze (w określonej branży, sektorze usług itp.). 

Jeśli wyliczony, prognozowany okres zwrotu nakładów jest zbyt długi, prze-

prowadza się analizę możliwości obniżki nakładów inwestycyjnych, kosztów 

eksploatacyjnych, podwyższenia ceny wyrobu lub usługi itp. 

Prostą stopę zwrotu oblicza się najczęściej dwoma sposobami. Jest to re-

lacja zysku w normalnym roku eksploatacji, przy pełnym wykorzystaniu mocy 

produkcyjnych, do początkowego nakładu inwestycyjnego lub kapitału: 

(zysk netto + roczne koszty oprocentowania kredytów) / nakłady inwestycyjne 

lub 

zysk netto / zainwestowany kapitał własny 

Ważne jest to, że wskaźnik ten powinien być wyższy niż długookresowa 

stopa procentowa. 

Z kolei próg rentowności jest techniką badania powiązań między pono-

szonymi kosztami i przewidywanymi przychodami dla różnych poziomów 
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wykorzystania mocy produkcyjnych. Jest to punkt wyrównania, w którym 

przychody ze sprzedaży są równe kosztom produkcji. Zwiększenie rozmiarów 

produkcji ponad daną, wynikającą z progu rentowności wielkość przynosi 

zysk, a zmniejszenie - stratę. Trzy pierwsze metody uwzględniają wartość 

pieniądza w czasie, trzy ostatnie zaś to metody proste, w których efekt 

zmienności wartości pieniądza w czasie nie jest uwzględniony. 

Badane przez autora banki wykonywały ponadto analizę wrażliwości, 

opartą na modelach symulacyjnych, gdzie istotą było weryfikowanie przewi-

dywanych predykcji w oparciu o przyjęte założenia. W efekcie otrzymywano 

wyniki wrażliwości wskaźników rentowności na ewentualne zmiany parame-

trów zastosowanych w obliczeniach.  

BANK A MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA  

Podstawowym założeniem istnienia i funkcjonowania małych i średnich 

przedsiębiorstw na konkurencyjnym rynku jest nie tylko ich przetrwanie, ale 

przede wszystkim szybki  rozwój. Wymaga to stałego podejmowania działań 

mających na celu poprawę efektywności ich gospodarowania [Mikołajczyk 

2005, s. 323-324]. Poszukiwanie przez przedsiębiorstwo obcych źródeł fi-

nansowania jest sposobem na przełamanie bariery niedoboru środków pie-

niężnych. Brak tych środków staje się przeszkodą w dynamizacji i ekspansji 

działalności oraz wzroście jej efektywności.  Mimo szybkiego rozwoju małe  

i średnie przedsiębiorstwa napotykają wiele różnego rodzaju barier utrudnia-

jących rozpoczęcie i prowadzenie działalności gospodarczej. Do głównych 

tego typu przeszkód można zaliczyć utrudnienia wynikające z polityki fiskal-

nej państwa, utrudnienia związane z polityką rynku pracy oraz rozwiązaniami 

w dziedzinie ubezpieczeń społecznych. Ponadto występują bariery prawne 

dotyczące częstych zmian przepisów, a także długiego okresu trwania spraw 

sądowych, biurokracji panującej w polskich urzędach związanej z przyznawa-

niem różnorodnych zezwoleń i koncesji, a także wynikające ze stanu infra-

struktury.  

Podstawowym hamulcem rozwoju przedsiębiorstw w Polsce są jednak 

bariery finansowe. Chodzi tu przede wszystkim o ograniczony dostęp do 

kapitału. Trudności te sprawiają, że zdecydowana większość małych i śred-

nich przedsiębiorstw w Polsce w głównej mierze korzysta w początkowym 

etapie rozwoju z własnych środków lub reinwestuje wypracowane zyski. 
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Przedsiębiorstwa te ze względu na to, że z każdym rokiem rosną wymagania 

klientów, aby zaspokoić ich potrzeby więcej przetrwać na rynku muszą coraz 

więcej inwestować w rozwój. W tej sytuacji przedsiębiorcy musza wspoma-

gać się obcymi źródłami finansowymi. Wśród nich jednym z popularniejszych 

jest kredyt bankowy. Etapy realizacji umowy kredytu bankowego są następu-

jące: 

1. Wnioskowanie, 

2. Analiza sytuacji finansowej wnioskodawcy, 

3. Podjęcie decyzji kredytowej przez bank, 

4. Podpisanie umowy, 

5. Realizacja kredytu w formie określonej umową. 

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw powinni uwzględniać to, że 

kredyt bankowy może być przeznaczony zarówno na zaspokojenie bieżących 

potrzeb, jak i na sfinansowanie dużych projektów inwestycyjnych. Jeśli umo-

wa zostanie podpisana, to zobowiązuje ona  bank do wypłaty określonej 

sumy pieniędzy, a kredytobiorcę do zwrotu otrzymanej kwoty w określonym 

czasie (lub w ratach) wraz z ustalonymi odsetkami oraz zapłaty dodatkowej 

prowizji związanej z udzielonym kredytem. Kredyt jest zatem dwustronnym 

świadczeniem pieniężnym. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce jedynymi in-

stytucjami mogącymi udzielać kredyty są banki. W praktyce bankowej wy-

różniono wiele rodzajów kredytów. Spotykamy m.in. kredyty hipoteczne 

(pod zastaw nieruchomości), kredyty rewolwingowe (odnawialne) oraz kre-

dyty konsorcjalne (udzielane przez kilka banków razem). Dla potrzeb zarzą-

dzania finansami wystarczy dokonanie podziału na 3 grupy, tj. kredyty: obro-

towe, celowe i inwestycyjne.  Kredyty obrotowe przeznaczone są na finan-

sowanie bieżącej działalności. Służą zapobieganiu przejściowym kłopotom 

płatniczym. Są udzielane na krótki czas (do 1. roku), po ich spłaceniu istnieje 

możliwość ponownego ich zaciągnięcia. Najczęściej spotykamy kredyt  

w rachunku bieżącym, którego największą zaletą jest możliwość szybkiego 

otrzymania, gdyż głównym kryterium akceptacji są dotychczasowe obroty na 

koncie, ale jest on oprocentowany najczęściej wyżej niż pozostałe kredyty. 

Przedsiębiorcy powinni pamiętać, że kredyty obrotowe powinny pełnić funk-

cje zabezpieczenia przed przejściowymi problemami płatniczymi, a zatem nie 
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powinny być sposobem stałego finansowania działalności gospodarczej. Kre-

dyty inwestycyjne udzielane są pod realizację znaczących przedsięwzięć. 

Udzielanie tych kredytów, poprzedzane jest sporządzaniem dla banku oceny 

opłacalności inwestycji. Jeżeli umowa będzie dotyczyła dużej kwoty, bank 

może zwrócić się o sporządzenie biznesplanu opisującego przedsięwzięcie od 

strony organizacyjnej, prawnej, marketingowej i ekonomicznej. 

Ważnym zagadnieniem dla przedsiębiorców jest decyzja dotycząca waluty 

w jakiej będzie zaciągnięty kredyt. Nominalne oprocentowanie kredytu zło-

towego w stosunku do walutowego jest obecnie wyższe. Mimo to należy 

dokonać analizy tego zagadnienia. Najogólniej kredyty w walutach obcych są 

bardziej opłacalne, gdy w momencie podjęcia zobowiązania, zaciągnięcia 

kredytu, złotówka jest słaba, a wybrana waluta silna. W momencie spłaty 

natomiast – odwrotnie. Należy się liczyć zatem z ryzykiem kursowym  

Wprawdzie banki m.in. na skutek konkurencji dopuszczają dokonanie prze-

walutowania kredytu, ale związane są z tym  dodatkowe koszty, które ponosi 

przedsiębiorca.  

Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw w ofercie kredytowej mają 

do wyboru kilka wariantów spłat odsetek i kapitału. Powinni zatem przepro-

wadzić samemu lub zlecić wykonanie  analizy w tym zakresie z rzeczywistymi 

skutkami dla kredytobiorcy. Powinni także pamiętać, że na koszt pozyskania 

kredytu składa się m.in:  

 koszt przygotowania biznesplanu (jeśli jest wymagany),  

 marża banku za udzielenie firmie kredytu (0,5-3%) i że można ją ne-

gocjować, 

 odsetki od kredytu, które  zależą m.in. od stóp procentowych NBP 

oraz na rynku międzybankowym.  

Przy czym zdaniem autora  istotne jest czy stopy te mają tendencję rosnącą, czy 

malejącą oraz to czy oprocentowanie udzielanego kredytu będzie liczone według 

stanu na koniec, środek, czy początek okresu stopy odniesienia np. 3-miesięcznego 

WIBOR. W związku z tym właściciele małych i średnich przedsiębiorstw powinni 

unikać działań pod wpływem emocji chwili i dokładnie przeanalizować warunki oraz 

warianty umowy w siedzibie banku, a po odpowiednim czasie także w siedzibie 

swojej firmy z udziałem innych również kompetentnych osób.   
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WNIOSKI 

Zarówno przedsiębiorcy, jak i przedstawiciele banków muszą sprawdzić, 

czy rentowność planowanej inwestycji jest większa od oprocentowania kre-

dytu, chodzi bowiem o zapewnienie możliwości zadziałania dźwigni finanso-

wej. Małe i średnie przedsiębiorstwa istniejące na rynku  rok lub dłużej – 

mają ułatwione zadanie, bo ich wiarygodność w ocenie banku jest większa 

niż w przypadku nowo powstałych  podmiotów. W praktyce gospodarczej 

banki zaczynają finansować nowe podmioty po co najmniej rocznym okresie 

funkcjonowania na rynku. Jednak niektóre banki podejmują ryzyko związania 

z sobą podmiotu już po 6-miesięcznym okresie funkcjonowania, ale zależy to 

od wyniku wnikliwej oceny ich zdolności kredytowej.  

Małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią niejednorodną grupę kredytobior-

ców, różniącą się między sobą wielkością kapitału, rodzajem i rozmiarami działal-

ności, wysokością zaciąganych kredytów i ich przeznaczeniem. Wpływa to w istot-

ny sposób na zakres przeprowadzanej analizy, która nie musi być tak szczegółowa 

w wypadku niewielkich kredytów udzielanych małym przedsiębiorstwom, jak przy 

finansowaniu dużych przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Przy analizie wskaźnikowej ważne jest, aby poszczególne wskaźniki były precy-

zyjnie określone, ponadto w większości przypadków wybór kilku wskaźników 

istotnych dla danego przedsiębiorstwa jest wystarczający do oceny, gdyż zbyt 

wiele wskaźników może spowodować zagubienie się w nadmiarze informacji. 

Ponadto wielkości bezwzględne często nie dają podstaw do ostatecznej oceny, 

dopiero odniesienie ich do innych wartości może dać pełniejszy obraz rzeczywisto-

ści. Obliczone wskaźniki, w zależności od możliwości informacyjnych, powinny 

zostać porównane z wielkościami za lata ubiegłe, wynikami innych przedsiębiorstw 

i wartościami granicznymi. Porównanie obliczonych wskaźników w poszczegól-

nych latach analizowanego okresu pozwala na zbadanie występujących trendów 

rozwojowych. Istotne znaczenie ma także porównanie wyników przedsiębiorstwa 

ubiegającego się o kredyt z wynikami innych podmiotów w danej branży. W każdej 

bowiem dziedzinie istnieją typowe dla niej wartości wskaźników, przydatne do 

porównań sytuacji ekonomiczno-finansowej. Celowe przy tym jest dokonywanie 

porównań podmiotów gospodarczych funkcjonujących w zbliżonych warunkach 

ekonomiczno-finansowych, np. o podobnych wielkościach obrotów, kapitału wła-

snego, zatrudnieniu i kapitałochłonności. 
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W stosunku do analizy opisowej, metoda punktowa pozwala na większe 

zautomatyzowanie oceny przedsiębiorstwa. Łączna liczba punktów otrzymanych  

w wyniku jej zastosowania do oceny ryzyka kredytowego jest jednak zależna od 

przyjętych do analizy wskaźników i przypisanej im liczby punktów. Stosownie do 

podziału punktów otrzymane wyniki mogą się dość znacznie różnić. Obiektywizm 

metody jest więc z tego punktu widzenia pozorny. Ponadto jakość wyników zależy 

także od jakości danych będących podstawą obliczeń, a tym samym od wiarygod-

ności i jakości sprawozdań finansowych. 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw odgrywa coraz większą rolę w pol-

skiej gospodarce. Banki jednak uznają tę  grupę przedsiębiorstw za sektor ryzy-

kowny.  Od 1999 r. banki zaczęły przejawiać większe zainteresowanie sektorem 

małych i średnich przedsiębiorstw, wprowadzając uproszczone procedury badania 

zdolności kredytowej. Mimo tych ułatwień, nadal panuje wśród nich opinia o 

trudnościach w dostępie do kredytów bankowych.  
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Czy efektwyność banku spółdzielczego zależy od płci jego przezesa? 

Does the financial performance of cooperative bank depends of gender of president of the 
board? 

Streszczenie: Przeprowadzone badania dotyczy-
ły określenia efektywności polskich banków 
spółdzielczych w zależności od płci osoby peł-
niącej funkcję prezesa zarządu. Badaniami 
objęto 40 losowo wybranych banków spółdziel-
czych działających w Polsce w latach 2010-
2014. Przeprowadzone badania wykazały, że w 
przypadku badanych polskich banków spół-
dzielczych kobiety pełniły funkcję prezesa 
zarządu w znacznie mniejszych bankach niż 
mężczyźni. Liczba klientów, liczba członków, 
wartości aktywów ogółem i wartości kapitałów 
własnych w bankach zarządzanych przez męż-
czyzn była ponad dwukrotnie większa niż w 
bankach zarządzanych przez kobiety. Niemniej 
jednak efektywność banków spółdzielczych 
zarządzanych przez kobiety była w badanych 
bankach zdecydowanie wyższa niż w przypadku 
banków zarządzanych przez mężczyzn. 
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Abstract. The studies was concerned on de-
termining the effectiveness of Polish coopera-
tive banks, depending on the gender of the 
person holding the position of chairman of the 
board. The study included 40 randomly se-
lected cooperative banks operating in Poland 
in the years 2010-2014.The study shows that 
the gender of the person acting as a chairman 
of the board in a cooperative bank affect the 
level of its effectiveness, as banks managed by 
women, in 2010-2014, were granted a signifi-
cantly higher average level of efficiency meas-
ured by ROE, ROA and C/I than banks man-
aged by men. In addition, the correlation 
coefficient showed the existence of a signifi-
cant correlation between the sex of a person 
holding the position of chairman of the board 
and the level of efficiency of the bank. 
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WSTĘP  

W ostatnich latach problematyka związana ze zróżnicowaniem organów statuto-

wych pod względem płci, a wynikami finansowymi instytucji finansowych stała się 

stosunkowo popularna. Jest to spowodowane między innymi szeroko zakrojoną dys-

kusją na temat zbyt małej liczby kobiet zasiadających w najważniejszych organach 

statutowych przedsiębiorstw. W wielu krajach na świecie udział kobiet pełniących 

najważniejsze funkcje w firmach w dalszym ciągu jest stosunkowo mniejszy niż  

udział mężczyzn. Jednak z biegam lat sytuacja ta zaczęła ulegać zmianie, ponieważ 

coraz częściej w zarządach firm zasiadają kobiety.  Z jednej strony jest wynikiem pew-

nego rodzaju przemian społecznych, które pozwoliły na zmianę postrzegania roli ko-

biety we współczesnym świecie. Z drugiej zaś strony jest to wynik działań podjętych 

przez różnego rodzaju instytucje mające na celu zwiększenie liczby kobiet zarządzają-

cych przedsiębiorstwami. Norwegia jako jeden z pierwszych krajów wprowadziła pra-

wo stanowiące, że co najmniej 40% organów spółek akcyjnych powinny stanowić 

kobiety [Ahern, Dittmar, 2012, 137-140].  W Hiszpanii, podobnie jak w Norwegii, 

wprowadzono przepisy nakazujące zwiększenia udziału kobiet w radach nadzorczych  

i zarządach spółek do poziomu co najmniej 40% [Adams, Ferreira, 2009, 292]. Rząd 

Szwecji zagroził firmom, że jeżeli dobrowolnie nie zarezerwują co najmniej 25% miejsc 

w zarządach dla kobiet, to zostanie to wprowadzone przy wykorzystaniu przepisów 

prawa [Medland, 2004]. W ślad za Norwegią, Hiszpanią i Szwecją podążyły także inne 

europejskie kraje, które zachęcają funkcjonujące na ich terenie firmy do zwiększenia 

udziału kobiet zasiadających w najważniejszych organach. Przykładowo w Polsce  

funkcjonuje Kodeks Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów War-

tościowych [2010], który zachęca do zwiększania udziału kobiet w reprezentacji orga-

nów statutowych spółek. Podobne rozwiązania zostały wprowadzone w Holandii, 

Francji czy Niemczech [Holst, Schimeta, 2011, 2-10; Böhren, Ström, 2010, 1281-1308; 

GCGC, 2010]. Zmiany te mają na celu budowanie przeświadczenia, że obecność kobiet 

w najważniejszych organach spółki wpływa pozytywnie na jej funkcjonowanie [Adams, 

Ferreira, 2009, 295]. Niektórzy wskazują, że obecność kobiet w gronie kluczowych dla 

firmy osób przyczynia się do lepszego zrozumienia rynku i klientów [Robinson, De-

chant, 1997, 21-30]. Ponadto wskazują oni, udział kobiet w zarządzie firmie sprzyja 

większej kreatywności i innowacyjności. Smith i in. [2006, 569-593] wskazują, że udział 

kobiet w zarządzie firmy pozwala na sprawniejsze rozwiazywanie problemów. Ponad-

to wskazuje się, że zasiadanie kobiet w zarządach firm bardzo często przyczynia się do 
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poprawy wizerunku firmy w oczach klientów i interesariuszy [Ryan, Haslama 2007]. 

Oprócz pozytywnych aspektów uczestnictwa kobiet w organach zarządczych firm,  

w literaturze można odnaleźć także ujemne strony tego zjawiska. Earley i Mosakowski 

[2000, 26-49] wskazują, że zarządy homogeniczne pod względem płci komunikują się 

w prostszy sposób i szybciej ustalają wspólne stanowisko, co istotnie usprawnia proces 

podejmowania decyzji. Ponadto Williams i O’Reilly [1998, 77-86] wskazują, że grupy 

złożone z mężczyzn są skłonne do większej współpracy i rzadziej popadają w konflikty. 

Liczne badania wykazały, że zróżnicowanie pod względem płci w zarządach firm pro-

wadzi do licznych konfliktów [Goodstein i in., 1994, 241-250], wpływa negatywnie na 

proces decyzyjni i znacząco utrudnia osiągnięcie kompromisu [Knight i in, 1999, 445-

465] oraz prawdopodobnie wiąże się z wyższymi kosztami dla firmy [Cox i in., 1991, 

45-56]. Lau i Murnighan [1998, 325-340] wykazali, że zróżnicowanie pod względem 

płci członków zarządów wpływa negatywnie na funkcjonowanie firmy, ze względu na 

wydłużenie się czasu potrzebnego do podejmowania decyzji. 

Nie mniej często, jak badania nad zaletami i wadami zasiadania w organach statu-

towych spółek kobiet, w literaturze pojawia się wiele badań dotyczących wpływu zróż-

nicowania płci w zarządach i radach nadzorczych firm na ich efektywności finansową. 

Wśród nich można odnaleźć odmienne zdania dotyczące tego zagadnienia. Jedne 

badania wskazują na pozytywny związek między zróżnicowaniem pod względem płci 

w zarządzie firmy a poziomem jej efektywności. Na przykład Erhardt [2003, 102-111] 

ustalił, że amerykańskie firmy, w których większość osób decyzyjnych stanowiły kobie-

ty, uzyskiwały wyższy poziom efektywności mierzony ROA i ROI niż w przypadku firm,  

w których na kluczowych stanowiskach zasiadali mężczyźni. W 2008 roku Campbell  

i Minguez-Vera [2008, 435-451] potwierdzili występowanie pozytywnego związku 

między zasiadaniem kobiet w zarządzie firmy a poziomem jej efektywności mierzonym 

wskaźnikiem q Tobina, dla firm w Hiszpanii. W 2011 Lindstaedt [2011] wraz z grupą 

badaczy wykazali na grupie 160 niemieckich firm istotny pozytywny związek między 

poziomem ROE, ROA i wartości księgowej firmy, a odsetkiem kobiet zasiadających  

w zarządzie firm. Mahadeo [2012, 375-380] także wykazał, że udział kobiet w zarządzie 

firmy pozytywnie wpływa na wysokość stopy zwrotu z aktywów ogółem. W Polsce 

badania na tym zagadnieniem prowadzone był między innymi przez Bohdanowicza 

[2011, 105-118], który wykazał związek między zróżnicowaniem organów statutowych 

pod względem płci a poziomem ROA i ROE. Inne badania wskazują na istnienie ujem-

nego związku między strukturą płci w zarządzie a poziomem jej efektywności. Przykła-
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dowo Aherni i Dittmar [2012, 137-150], Böhren i Ström [2010, 1290], Adams i Ferreira 

[2009, 292] wykazali ujemny związek między udziałem kobiet w zarządach firm  

a poziomem wskaźnika q Tobina. Ponadto Sharader [1997, 355-376] wskazał także na 

ujemną zależność między zasiadaniem kobiet w zarządach amerykańskich firm a po-

ziomem ROE, ROA, ROI i ROS.  Jeszcze inne badania wskazują na brak jakiegokolwiek 

związku między efektywnością firmy a strukturą płci w zarządzie. Przykładem takich 

badań są wyniki uzyskane przez Randoy’a [2006], Rose’a [2007, 404-412], Miller’a i del 

Carmen Triana [2009, 755-786], Kochan [2003, 3-21].  

Rozpatrując przytoczone w niniejszym opracowaniu wyniki międzynarodowych 

badań można zaobserwować duże zróżnicowanie pod względem liczebności pró-

by badawczej, kraj w którym prowadzono badania oraz przedmiotu działalności 

badanych przedsiębiorstw. Zauważalne jest to, że tylko w nielicznym stopniu ba-

dacze poświęcili swoją uwagę sektorowi finansowemu, a w szczególności bankom, 

które jak wynika z wielu badań stanowią jeden z ważniejszych elementów współ-

czesnych systemów gospodarczych [Owoputi 2014, 408-423; Yilmaz, 2013, 105-

111; Trujillo-Ponce, 2013, 330-337]. W przypadku Polski także zauważalne jest 

silne powiązanie sektora bankowego z gospodarką. Niemniej w Polsce zauważalny 

jest podział sektora bankowego na banki spółdzielcze i banki komercyjne, które ze 

względu na swoje specyfiki pełnią odmienne role w polskiej gospodarce. Banki 

spółdzielcze w Polsce stanowią integralną część sektora bankowego, gdyż jak wy-

nika z danych Komisji Nadzoru Finansowego w Polsce, na koniec 2015 roku działa-

ło 598 banków, z czego 560 stanowiły banki spółdzielcze. Co ważniejsze cały sektor 

polskiej bankowości spółdzielczej posiada aktywa stanowiące blisko 8,5% całych 

aktywów sektora bankowego w Polsce, blisko 7,5% udziału w rynku pod względem 

udzielonych kredytów i blisko 9,5% depozytów klientów. Co interesujące wszystkie 

banki spółdzielcze w Polsce zatrudniają blisko 20% osób pracujących w całym 

sektorze bankowym, tj. ok. 32,1 tys. osób zatrudnionych w ponad 4 740 placów-

kach (tj. 40% wszystkich placówek bankowych w Polsce) [KNF, 2015]. Ważne jest 

również to, że blisko 80% placówek i oddziałów banków spółdzielczych zlokalizo-

wana jest w małych miejscowościach położonych na terenach wiejskich 

i wiejsko-miejskich. Powoduje to, że banki spółdzielcze bardzo często stanowią 

istotny element w rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, gdyż często 

obszarami obsługiwanym przez banki spółdzielcze nie są zainteresowane banki 

komercyjne [Balina, 2015, 34-40]. Tym samym banki spółdzielcze w wielu przy-
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padkach przeciwdziałają wykluczeniu finansowemu osób zamieszkujących mniej 

zurbanizowane rejony. Niemniej funkcjonowanie banków spółdzielczych ma zło-

żone podstawy teoretyczne, a ich identyfikacja wymaga rozważenia co najmniej 

dwóch aspektów [Szambelańczyk, Mielnik, 2006, 12-21]. Z jednej strony są to 

spółdzielnie, specyficzne podmioty na gruncie teorii firmy, z drugiej zaś to banki, 

czyli instytucje kredytowe. Oznacza to, że banki spółdzielcze są podmiotami  

o złożonej charakterystyce, a pełnione przez nie funkcje mają istotny wpływ na ich 

zachowania i działalność. Złożoność ta nie pozostaje bez wpływu na efektywność 

banków spółdzielczych. Ważnym warunkiem, który powinien spełniać bank spół-

dzielczy, jest efektywność działania [Flejterski, 2008] . Aby bank był efektywny, nie 

wystarczy, aby osiągnął dodatnią i wysoką rentowność. Efektywny bank spółdziel-

czy oznacza również, że w długim okresie zgromadzone środki i osiągnięty zysk 

wykorzystywane są w nim prawidłowo, zapewniając bezpieczeństwo jego funk-

cjonowania [Balina, 2013, 33-38].  

Przeprowadza w niniejszym artykule analiza międzynarodowych badań wykazała, 

że w bardzo niewielkim stopniu poruszana jest problematyka dotycząca zasiadania  

w zarządach banków kobiet i ich wpływu na efektywność finansową banku. 

CEL I METODA BADAWCZA  

Dlatego też celem podjętych badań w niniejszym opracowaniu było określenie 

zależności między płcią osoby pełniącej funkcji prezesa zarządu w banku spółdziel-

czym a poziomem jego efektywności. 

Dokonując zestawienia podjętych w niniejszym artykule rozważań pojawia się 

szereg pytań, które wydają się istotne na tyle, aby podjąć próbę udzielenia na nie 

odpowiedzi: 

1. Czy wielkość banków spółdzielczych zarządzanych przez kobiety i męż-

czyzn jest zbliżona pod względem liczby klientów, liczby członków, warto-

ści aktywów ogółem i wartości kapitałów własnych? 

2. Czy polskie banki spółdzielcze zarządzane przez kobiety uzyskują wyższy 

poziom efektywności niż banki zarządzane przez mężczyzn? 

3. Czy pełnienie przez kobietę funkcji prezesa ma wpływ na poziom efek-

tywności banku spółdzielczego? 

Pojęcie efektywności może być różnie definiowane. Może być określane, jako 

uzyskanie możliwie najwyższych efektów przy danych nakładach lub uzyskanie 
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oczekiwanych efektów przy możliwie najniższych nakładach [Jaworski, Zawadzka 

2006]. Jednak ze względu na indywidualny charakter bankowości spółdzielczej 

oraz przydatność przeprowadzonych badań zarówno dla zarządzających bankami 

jak i pozostałych grup interesariuszy na potrzeby niniejszego opracowania przyj-

muje się rozpatrywanie efektywności pod kątem [Kwiatkowska 2012, 44-46; Szu-

stak 2009, 128]: 

 wskaźnika rentowności funduszy własnych (ROE) [%] stanowiącego iloraz 

zysku netto i funduszy własnych ogółem, 

 wskaźnika rentowności aktywów ogółem (ROA) [%] stanowiącego iloraz 

zysku netto i aktywów ogółem banku, 

 wskaźnik C/I stanowiący relację kosztów działania banku wraz z amorty-

zacją do wyniku na działalności bankowej skorygowanego o wynik na po-

zostałej działalności operacyjnej. 

Przyjęcie tych miar pozwoliło na przedstawienie funkcjonowanie banków spół-

dzielczych pod względem efektywności dochodowej (ROE, ROA) oraz pod wzglę-

dem efektywności kosztowej, tj. C/I. Dodatkowo, chcąc określić skłonność do ryzy-

ka kobiet i mężczyzn zarządzających bankami spółdzielczymi, w badaniach wyko-

rzystano wskaźnik należności zagrożonych (NPL), tj. relację należności zagrożonych 

do należności ogółem [Kozak, 2010, 141-152]. 

Do badań wykorzystano zbilansowane dane panelowe za lata 20010-2014 z 40 

banków spółdzielczych funkcjonujących w Polsce w miejscowościach z populacją 

poniżej 50 tys. mieszkańców. W doborze banków do badań istotne było to, aby   

w badanych bankach w całym okresie badawczym nie uległa zmianie płeć prezesa 

zarządu. Dane zostały zgromadzone w II połowie 2015 roku w trakcie wywiadów 

bezpośrednich z prezesami badanych banków. Uzyskane w trakcie wywiadu dane 

zostały zestawione z danymi finansowymi opublikowanymi przez badane banki  

w ogólnodostępnych bazach danych. Do badań nad zależnością między płcią preze-

sa zarządu a efektywnością banku spółdzielczego wykorzystano następujące dane: 

płeć prezesa zarządu [0 – mężczyzna, 1 – kobieta], zysku netto [tys. zł], wynik na 

działalności bankowej [tys. zł], suma bilansowa [tys. zł], depozyty sektora niefinan-

sowego ogółem [tys. zł], kredyty sektora niefinansowego ogółem [tys. zł], fundusze 

własne ogółem [tys. zł], liczba klientów banku [szt.], liczba członków banku [szt.], 

ROE [%], ROA [%], C/I [%], NPL [%].  
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W celu określenie istotności różnic między przeciętnym poziomem efektywno-

ści banków spółdzielczych w zależności od płci osoby pełniącej funkcje prezesa 

zarządu wykorzystano test t dla grup niezależnych [Zimmerman, 1997, 349-360]. 

Mając na względzie następujące hipotezy H0: x   1− x   2= 0, H1: x   1 − x   2 ≠ 0. 

Zestawienie wartości statystyki testowej z odpowiadającej jej wartością krytyczną 

pochodzącą z rozkład t-Studenta z n_1+ n_2-2 stopniami swobody i poziomem 

istotności α pozwala stwierdzić czy różnice średnich w badanych populacji są 

istotnie różne. Jeżeli wartość bezwzględna statystyki empirycznej testu t-Studenta 

jest wyższa niż odpowiadająca jej wartość krytyczna, to hipoteza H1 zostaje odrzu-

cona, wskazując jednocześnie na istotne zróżnicowanie średnich między badanymi 

populacjami. 

W dalszym etapie badań dokonano oszacowania modeli panelowych w celu 

ustalenia związku płci osoby pełniącej funkcje prezesa banku spółdzielczego  

a poziomem uzyskiwanego przez ten banku zysku netto, ROE, ROA, NPL, C/I.  

W toku dalszych prac, mając na uwadze to, że wśród wyznaczonych potencjalnych 

zmiennych objaśniających należy wybrać te, które są silnie skorelowane ze zmien-

ną objaśnianą i jednocześnie słabo skorelowane między sobą [Mączyńska, Za-

wadzki, 2006, 216-217], wykorzystano metodę analizy współczynników korelacji. 

Metoda ta składa się z pięciu kroków. W pierwszym z nich oblicza się wartości 

współczynnika korelacji między zmienną objaśnianą a potencjalnymi zmiennymi 

objaśniającymi oraz między wszystkimi rozważanymi zmiennymi objaśniającymi, 

wykorzystując wzór na współczynnik korelacji liniowej Pearsona [Zeilaś 1991, 30-

31; Gabiński, Wydumus, Zeliaś 1982, 81-85]. 

W kolejnym kroku przyjęto wartość krytyczną współczynnika korelacji na po-

ziomie 0,2 [Balina, Nowak, 2015, 7-11]. W doborze zmiennych do badań powta-

rzano powyższe kroki, aż do momentu ustalenia zbioru potencjalnych zmiennych 

objaśniających.  

WYNIKI  

W pierwszej kolejności dokonano oceny zróżnicowania wielkości badanych 

banków spółdzielczych w zależności od płci osoby pełniącej funkcję prezesa zarzą-

du. Z przeprowadzonych badań wynika, że kobiety zarządzały zdecydowanie 

mniejszymi placówkami. Przykładowo biorąc pod uwagę sumę bilansową prze-

ciętna w banku zarządzanym przez kobietę wynosiła blisko 211 mln zł, przy ponad 

451 mln zł w banku zarządzanym przez kobiety. Podobną tendencję zaobserwo-
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wano w przypadku wielkości depozytów i kredytów dla sektora niefinansowego  

w badanych bankach, gdzie banki zarządzane przez kobiety miały ponad 176 mln 

zł depozytów i 158 mln zł kredytów, a banki zarządzane przez mężczyzn charakte-

ryzowały się przeciętnym poziomem depozytów przekraczającym 390 mln zł i 293 

mln zł kredytów. Co więcej kobiety pełniły najważniejsze funkcje w organach sta-

tutowych w bankach, które posiadały blisko 2,5 razy mniej klientów i członków niż 

banki zarządzane przez mężczyzn.  Należy zauważyć, że nie tylko przeciętne war-

tości określające wielkość banku były zróżnicowane, lecz także minimalny i mak-

symalny poziom omawianej cechy w badanych bankach także był większy w przy-

padku banków zarządzanych przez mężczyzn jak i kobiety (patrz tabela 1). Istot-

ność zróżnicowania wielkości zarządzanych przez kobiety i mężczyzn banków po-

twierdził też przeprowadzony test t, który wskazuje na istotność różnic między 

średnimi dwóch populacji. Dokonując porównania wartości empirycznej statystyki 

t z odpowiadającą jej wartością krytyczną stwierdzono, że w przypadku sumy bi-

lansowej, depozytów sektora niefinansowego, kredytów sektora niefinansowego, 

liczby klientów i członków banków wartość krytyczna była mniejsza niż wyznaczo-

na wartość empiryczna statystyki t, co pozwoliło na odrzucenie hipotezy zerowej. 

W związku z tym należy uznać, że różnice w zakresie wielkości banku w zależności 

od płci osoby zarządzającej nim są istotne. Może to być wynikiem tego, że w więk-

szych bankach w dalszym ciągu panuje przeświadczenie, że tylko mężczyźni są 

predestynowani do pełnienia najwyższych funkcji w podmiotach finansowych.  

Pozostaje pytanie odnośnie efektywności prowadzonych przez mężczyzn i ko-

biety banków. Uwzględniając wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono, że 

banki zarządzane przez mężczyzn uzyskiwały wyższy, ponad dwukrotnie niż w 

przypadku banków zarządzanych przez kobiety,  poziom zysku netto i wyniku na 

działalności bankowej, co było bezpośrednio związane z wielkością zarządzanego 

przez nich banku. Jednak rozpatrując wartości względne pozwalające na określe-

nie poziomu efektywności banku stwierdzono, że kobiety w porównaniu do męż-

czyzn uzyskiwały w badanym okresie, wyższe przeciętne wartości rentowności 

kapitałów własnych o blisko 1 punkt procentowy, wyższe przeciętne wartości ren-

towności aktywów ogółem o 0,45 punktu procentowego. Jednak w przypadku 

statystycznych istotności tych różnic to przeprowadzony test t wykazał, że w przy-

padku ROA różnice te były statystycznie istotne. W przypadku ROE natomiast 

różnice te były statystycznie nieistotne. Biorąc pod wyniki badań można stwierdzić, 
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że kobiety jeśli chodzi o efektywność wynikową, sprawniej zarządzały bankiem, 

gdyż uzyskiwały przeciętnie wyższe poziomy rentowności niż banki zarządzane 

przez mężczyzn.  

Analizując efektywność kosztową badanych banków stwierdzono, że różnica  

w poziomie wskaźnika C/I w bankach zarządzanych w zależności od płci prezesa 

była niewielka i wynosiła 2,54 punktu procentowego. Dodatkowo uwzględniając 

wyniki testu t, stwierdzono, że była ona nieistotna pod względem statystycznym. 

Może to być wynikiem tego, że niezależnie od wielkości banku musi on spełnić 

narzucone przez organy administracji, organy nadzoru i klientów wymagania.  

W związku z tym banki zarządzane przez kobiety mimo wyższego poziomu efek-

tywności wynikowej, chcąc spełnić wymagania zmuszone były do ponoszenia 

znaczących nakładów, co wpłynęło na obniżenie ich efektywności kosztowej. Bio-

rąc przeciętne wartości wskaźnika C/I dla badanych grup banków należy stwier-

dzić, że kobiety zyskiwały wyższy poziome efektywności kosztowej niż banki zarzą-

dzane przez mężczyzn. Ostatnim z analizowanych czynników był poziom należno-

ści zagrożonych w banku (NPL), który może być pewnego rodzaju miarą ryzyka i 

jego efektywności. Z wyników przeprowadzonych analiz, przedstawionych w tabeli 

1 wynika, że banki zarządzane przez kobiety miały znaczący niższy przeciętny po-

ziom wskaźnika NPL (1,84%) niż banki zarządzane przez mężczyzn (3,98%). Dodat-

kowo przeprowadzone analizy wskazały na statystyczną istotność tych różnic. 

Wskazuje to, że kobiety zarządzające bankami generowały istotnie niższy poziom 

ryzyka związanego z prowadzoną działalnością kredytową niż mężczyźni. Co waż-

ne, niższy poziom podejmowanego ryzyka przez kobiety nie przekładał się nega-

tywnie na efektywność zarządzanego przez nie banku, gdyż przeciętne wartości 

ROE, ROA i C/I w bankach zarządzanych przez kobiety były wyższe niż  

w bankach zarządzanych przez mężczyzn.  
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Tabela 1. Charakterystyka próby badawczej 

 

Źródło: badania własne. Wartość krytyczna testu t-studenta liczba stopni swobody 8, istotność α=0,05 

t*= 3,8325. 
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Tabela 2. Współczynniki korelacji między płcią prezesa zarządu w banku spółdzielczym a jego 
efektywnością 

Wyszczególnienie 
Miary efektywności 

ROE [%]/ ROA [%] C/I [%] NPL [%] 

Płeć prezesa zarzą-
du w banku 

0,301 0,4641 -0,2471 -0,3521 

Źródło: badania własne. 

Mając na uwadze wcześniejsze ustalenia dokonano również oszacowania mo-

deli panelowych pozwalających na określenie istotności płci osoby pełniącej funk-

cję prezesa zarządu na efektywności banku. Z przeprowadzonych badań wynika, 

że płeć osoby pełniącej funkcje prezesa zarządu w banku spółdzielczym i jego 

efektywność była istotnie skorelowana z rentownością funduszy własnych i ren-

townością aktywów ogółem (tabela 2). Przy czym najwyższy poziom korelacji od-

notowano w przypadku ROA, korelację można określić jako umiarkowaną.  

W przypadku ROE i C/I korelacja była wyraźna ale niska. Bazując na uzyskanych 

wynikach można stwierdzić, że istnieje związek między płcią osoby zarządzającej 

bankiem spółdzielczym a jego efektywnością. 

W przypadku korelacji między płcią prezesa zarządu a ROE i ROA współczynnik 

korelacji był dodatni, co oznaczało, że pełnienie przez kobietę funkcji prezesa 

wpływało pozytywnie na poziom efektywności banku. W przypadku C/I odnoto-

wano ujemny wskaźnik korelacji. Wskazywało to również na przewagę pod wzglę-

dem efektywności kosztowej banków zarządzanych przez kobiety nad bankami 

zarządzanymi przez mężczyzn, gdyż wskaźnik C/I jest destymulantą. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI 

Przeprowadzone badania dotyczyły określenia efektywności polskich banków 

spółdzielczych w zależności od płci osoby pełniącej funkcję prezesa zarządu. Jed-

nak ze względu na fragmentaryczny zakres badań, uzyskane wyniki nie mogą być 

uogólnione na całą populację banków spółdzielczych w Polsce.  

W trakcie badań stwierdzono, że wśród banków spółdzielczych objętych bada-

niem, w których funkcję prezesa zarządu pełniły kobiety uzyskiwały wyższy prze-

ciętny poziom efektywności niż banki zarządzane przez mężczyzn. W szczególności 

różnice te były zauważane w przypadku poziomu rentowności aktywów ogółem, 

zysku netto oraz wskaźnika należności zagrożonych w przypadku, których różnice 

między analizowanymi grupami były istotne statystycznie. W przypadku rentow-

ności funduszy własnych i wskaźnika C/I mimo różnic w ujęciu nominalnym między 
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bankami zarządzanymi przez kobiety i mężczyzn, w ujęciu względnym różnice te 

okazały się mało istotne statystycznie. Wyniki badań potwierdziły, że istnieje zróż-

nicowanie w poziomie efektywności badanych banków spółdzielczych ze względu 

na płeć prezesa zarządu.  

Dodatkowo stwierdzono, że badane banki spółdzielcze zarządzane przez kobie-

ty były mniejsze niż banki, w których funkcję prezesa pełnili mężczyźni. Różnice te 

były widoczne we wszystkich badanych aspektach począwszy od wartości akty-

wów ogółem, poprzez wartość udzielonych depozytów, a skończywszy na liczbie 

członków i klientów tych banków.  

Również w toku badań zauważono, że płeć prezesa zarządu była czynnikiem 

istotnie różnicującym poziom efektywności w badanych bankach spółdzielczych. 

Jak wynika z przeprowadzonej analizy korelacji, pełnienie przez kobietę funkcji 

prezesa zarządu wpływało pozytywnie na poziom efektywności uzyskiwany przez 

bank. Ponieważ w przypadku wykorzystywanych miar efektywności takich, jak: 

zysk netto, ROE i ROA zajmowanie przez kobietę funkcji prezesa wpływało dodat-

nio na przyrost tych wartości, przy założeniu niezmienności innych czynników. A w 

przypadku wskaźnika C/I i NPL, które są destymulantami, zajmowanie najwyższego 

stanowiska w banku przez kobiety wpływało ujemnie na poziom tych wskaźników, 

przy założeniu ceteris paribus, co wskazywało na zwiększanie się efektywności 

tych banków. 

SPIS LITERATURY  

Adams R.B., Ferreira D., Women in the boardroom and their impact on governance and perfor-

mance, Journal of Financial Economics, 94 (2009). 

Ahern, K. R., Dittmar A. K., The changing of the boards: The impact on firm valuation of mandat-

ed female board representation, The Quarterly Journal of Economics, 2012, 127. 

Balina R., Efektywność banków spółdzielczych w zależności od charakteru prowadzonej działal-

ności. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2013, T. 15, 

z. 3. 

Balina R., Financial services cost in Poland’s cooperative banking in opinion of small and medium-

size enterprise, Management Studies 2015, Vol. 3, nr ½. 

Balina R., Nowak M.M., Modelling tools for assessing an individual’s credit rating by Poland’s 

cooperative banks as an element of financial security, Intercathedra 2015, nr 31/3. 

Bohdanowicz L., Zróżnicowanie organów statutowych pod względem płci a wyniki finansowe 

polskich spółek publicznych, Acta Universitatis Nicolai Copernici Ekonomia XLII – nauki Hu-

manistyczno-Społeczne, Zeszyt 402, Toruń, 2011. 



Rafał BALINA                                                                                                                          ASO.A.7(1)/2016/83-97 

 95 

Böhren, Ö., Ström R. Ö., Governance and Politics: Regulating Independence and Diversity in the 

Board Room’, Journal of Business Finance & Accounting 37 (9), 2010. 

Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W., Ekonometria. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo Na-

ukowe PWN, Warszawa 2003. 

Campbell K., Mínguez-Vera A.,  Gender Diversity in the Boardroom and Firm Financial Perfor-

mance, Journal of Business Ethics 83(3), 2008. 

Cox T. H., Blake, S., Managing Cultural Diversity: Implications for  Organizational Competitive-

ness. Academy of Management Executive, 5(3), 1991.  

Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały Nr 17/1249/2010 Rady 

Giełdy z dnia 19 maja 2010 r. 

Earley P. C., Mosakowsk, E., Creating hybrid team cultures: An empirical test of transnational 

team functioning, Academy of Management Journal, 43, 2000. 

Erhardt N. L., Werbel J. D., Shrader C. B., Board of director diversity and firm financial perfor-

mance, Corporate Governance: An International Review, 11, 2003. 

Fama E., Jensen M., Agency Problems and Residual Claims, Journal of Law and Economics. 26(2), 

1983. 

Flejterski S., Bankowość w systemie nauk o finansach, Współczesne finanse. Stan i perspektywy 

rozwoju bankowości, Toruń 2008. 

GCGC, German Corporate Governance Code in the version of May 26th, 2010. 

[http://www.corporate-governance-code.de/eng/download/kodex_2010/German-

Corporate-Governance-Code-2010.pdf] 

George E. P., Box J., Hunter S., Hunter W. G., Statistics for Experimenters: Design, Innovation, and 

Discovery, 2nd Edition, A JOHN WILEY & SONS, INC. 

Goodstein J., Gautam K., Boeker, W.,The Effects of Board Size and  Diversity on Strategic Change. 

Strategic Management Journal, 15(3), 1994.  

Grabiński T., Wydymus S., Zeliaś A., Metody doboru zmiennych w modelach ekonometrycznych, 

Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1982. 

Griliches Z., Handbook of econometrics, Vol. 2, North-Holland, Spain 2007. 

Gruszczyński M., Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, Oficyna 

Wydawnicza SGH, Warszawa 2002.   

Holst E., Schimeta J., 29 von 906: Weiterhin kaum Frauen in Top-Gremien großer Unter-nehmen, 

Wochenbericht des DIW 3, 2011.  

Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w  III kwartale 2015 r., Urząd Komisji 

Nadzoru Finansowego, Warszawa, Grudzień 2015. 



Czy efektwyność banku spółdzielczego zależy od płci jego przezesa? 

 96 

Jajuga K., Ekonometryczna analiza problemów ekonomicznych, Wydawnictwo Akademii Eko-

nomicznej, Wrocław 1994. 

Jaworski W.L., Zawadzka Z., Bankowość, Wyd. Poltext, Warszawa 2006. 

Knight D., Pearce C. L., Smith K. G., Olian J. D., Sims H. P., Smith K. A., Flood, P.,Top Management 

Team Diversity, Group Process, and Strategic Consensus. Strategic Management Journal, 20, 

1999.  

Kochan T., Bezrukova K., Ely, R., Jackson S., Joshi A., Jehn K., et al.,The effects of diversity on busi-

ness performance: report of the diversity research network. Human Resource Management , 

42 (1), 2003. 

Kozak S., Czynniki kształtujące dochodowość i efektywność banków spółdzielczych w okresie 

integracji z europejskim systemem finansowym, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. 

Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 2010, nr 83. 

Kufel T., Ekonometria. Rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem programu GRETL, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007. 

Kwiatkowska K., Analiza sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych, [W:] M. Ste-

fański (red.), Wybrane historyczne i współczesne aspekty rozwoju banków spółdzielczych w 

Polsce, Włocławek, 2012. 

Lau D.C., Murnighan K., Demographic diversity and faultiness: The compositional dynamics of 

organizational groups.  Academy of Management Review, 23(2), 1998. 

Lindstaedt H., Wolff M., Fehre K., Frauen in Führungspositionen- Auswirkungen auf den 

Unternehmenserfolg, German Federal Ministry of Family, Senior Citizens, Women and Youth 

08/2011. 

Mączyńska E., Zawadzki M., Dyskryminacyjne modele predykcji upadłości przedsiębiorstw, Eko-

nomista, Nr 2, 2006. 

Maddala G., Ekonometria, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006. 

Mahadeo J. D., Soobaroyen T., Hanuman V. O., Board Composition and Financial Performance: 

Uncovering the Effects of Diversity in an Emerging Economy, Journal of Business Ethics 105, 

2012.  

Medland, D., Small steps for womankind. Corporate Board Member Europe, Winter 2004. 

Miller T., del Carmen Triana M., Demographic Diversity in the Boardroom: Mediators of the 

Board Diversity-Firm Performance Relationship, Journal of Management Studies 46(5), 2009. 

Owoputi J.A., Bank specific, industry specific and macroekonomc determinatnts of bank 

profability in Nigeria, European Scientific Journal Vol. 10(25), 2014. 

Randöy T., Oxelheim L., Thomsen S., A Nordic perspective on corporate board diversity, Nordic 

Innovation Centre, 2006. 



Rafał BALINA                                                                                                                          ASO.A.7(1)/2016/83-97 

 97 

Robinson G., Dechant K., Building a Business Case for Diversity, Academy of Management Execu-

tive, 11, 1997. 

Rose C., Does female board representation influence firm performance? The Danish evidence. 

Corporate Governance 15 (2), 2007. 

Russell D., MacKinnon J., Econometric Theory and Methods, Oxford University Press, New York 

2004. 

Ryan M.K., Haslam S. A., Glass cliffs: Exploring the dynamics surrounding the appointment of 

women to precarious leadership positions, Academy of Management Review, Vol. 32, No. 2, 

2007. 

Shrader C. B., Blackburn V. B., Iles P., Women in management and firm financial performance: an 

exploratory study, Journal of managerial issues 9(3), 1997. 

Smith N., Smith V., Verner M., Do women in top management affect firm performance? A panel 

study of 2,500 Danish Firms, International Journal of Productivity and 148 Performance 

Management, 55(7), 2006. 

Szambelańczyk J., Mielnik M., Problemy efektywności banków spółdzielczych w Polsce w proce-

sach konsolidacji, [w:] Węcławski J.(red.) Bankowość. Instytucje, instrumenty i strategie roz-

wojowe w dobie integracji gospodarczej, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-

Skłodowskiej, Lublin, 2006. 

Szustak G., Kapitał własny a bezpieczeństwo, efektywność i konkurencyjność banku. 

Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach 2009. 

Trujillo-Ponce A., What determines the probability of banks during and before International 

Financial Crisis? Evidence form Tunisia, International Journal of economics. Finance and 

,management Wol. 2(4, 2013. 

Williams, K., O'Reilly C. A., Demography and Diversity in Organizations, in Barry M. Staw, and 

Robert M. Sutton (ed.), Research in Organizational Behavior. JAI Press, 1998. 

Yilmaz A., Profitability of banking system: evidence form emerging markets. WEI International 

Academic Conference Proceedings, January 14-16, 2013. 

Zeliaś A., Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo PWN, Warszawa, 1991. 

Zimmerman D. W., A Note on Interpretation of the Paired-Samples t Test. Journal of Educational 

and Behavioral Statistics 22 (3): 1997. 

 



ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.7(1)/2016/98-118 

ISSN 2300-1739 

 

 

 

 

Cezary SZYDŁOWSKI
   

Rola audytu wewnętrznego we wdrażaniu innowacji w sektorze  
publicznym 

The role of internal audit in the implementation of innovation 

Streszczenie: Celem artykułu jest przedstawie-
nie roli audytu wewnętrznego we wdrażaniu 
innowacji w organizacjach publicznych. Działa-
nia audytu wewnętrznego w podmiotach 
publicznych przyczyniają się do wdrażania 
nowych procedur oraz rozwiązań organizacyj-
nych w Urzędach. Ponadto sam audyt we-
wnętrzny realizując swoje zadania wdraża 
innowacyjne rozwiązania w organizacji. Autor w 
publikacji przybliża znaczenie audytu we-
wnętrznego dla rozwoju innowacji w sektorze 
publicznym. 
 
Słowa kluczowe: innowacje, audyt wewnętrzny, 
sektor publiczny 
 

Abstract. The aim of this article is to present 
the role of internal audit in the implementa-
tion of innovations in public organizations. 
Internal audit activity in public entities con-
tribute to the implementation of new proce-
dures and organizational solutions. Moreover, 
the internal audit have influence of imple-
mented innovative solutions in the organiza-
tion. The author in the publication shows the 
importance task of internal audit for the 
development of innovation in the public 
sector 
 
Key words: innovation, internal audit, public 
sector 
 

Received: 03.2016 Accepted 06.2016 

 

 

 

 

 

                                                           
  dr, Kierownik Zespołu Audytu Wewnętrznego w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, 

adiunkt w Akademii Humanistyczno - Ekonomicznej w Łodzi 



Cezary SZYDŁOWSKI                                                                                                           ASO.A.7(1)/2016/98-118 

 99 

WPROWADZENIE 

Nowoczesne organizacje realizując swoją misję i prowadząc bieżącą dzia-

łalność muszą szukać nowych rynków zbytu, nowych rozwiązań technicznych 

lub organizacyjnych, które pozwolą sprostać wyzwaniom bardzo konkuren-

cyjnego rynku na którym działają. Bieżące funkcjonowanie każdej organizacji 

komercyjnej wiąże się z poszukiwaniem nowych rozwiązań, które poprawią 

konkurencyjność przedsiębiorstwa lub umożliwią przezwyciężenie zdiagno-

zowanych problemów np. organizacyjnych, produkcyjnych, technologicznych  

lub w zakresie promocji sprzedaży. Konieczność podejmowania wyzwań  

i rywalizacja na globalnym rynku coraz częściej wymaga wdrażania innowa-

cyjności w organizacji, rozumianej m.in. jako nowe rozwiązanie, nowy pro-

dukt lub pomysł umożliwiający dalszy rozwój danego podmiotu gospo-

darczego lub instytucji publicznej. 

Innowacyjność odgrywa kluczową rolę w organizacjach komercyjnych, 

gdyż w dużej mierze zależy od niej pozycja danego przedsiębiorstwa na ryn-

ku, na którym działa. Zasadność wdrażania nowych innowacyjnych rozwiązań 

dostrzegają również organizacje publiczne, które z uwagi na specyfikę sekto-

ra posiadają głównie pozycję monopolisty w obszarze ich działania. Obsza-

rem innowacji w sektorze publicznym jest przede wszystkim zwiększenie 

ilości usług e-administracji, zmiany organizacyjne oraz wdrażanie metod 

zarządzania stosowanych przez organizacje komercyjne (np. benchmarking, 

outsourcing, New Public Management).    

Ważną rolę we wdrażaniu innowacyjności w podmiotach publicznych, 

szczególnie w zakresie nowych procesów, procedur czy metod zarządzania 

odgrywa audyt wewnętrzny. Audyt wewnętrzny jest bowiem nowoczesnym 

narzędziem wspomagającym kierownictwo organizacji w procesie zarządza-

nia. Audytorzy wewnętrzni realizując swoje czynności audytowe zwracają 

uwagę na poszukiwanie alternatywnych rozwiązań lub metod działania, któ-

re usprawnią badany i oceniany proces lub obszar działania organizacji.  

W związku z tym stanowią ważny instrument i narzędzie promowania  

i wspierania innowacyjności w sektorze publicznym. Przeprowadzenie czyn-

ności audytowych w danym obszarze może przyczynić się do wykrycia luk  

w systemie, bądź niewłaściwego wykorzystywania dostępnych zasobów or-

ganizacji. Każde kolejne zadanie zapewniające (audytowe) i wydane przez 
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audytorów zalecenia do realizacji przyczyniają się do udoskonalania organi-

zacji w badanym obszarze, bądź do usprawnienia dotychczasowych metod 

działania. W związku z powyższym można uznać, że działania audytu we-

wnętrznego w podmiotach publicznych przyczyniają się do wzrostu innowa-

cyjności np. w urzędach administracji publicznej. 

Podstawowym celem niniejszej publikacji jest przedstawienie roli audytu 

wewnętrznego we wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w jednostkach sek-

tora finansów publicznych. Warto jednocześnie podkreślić, że narzędzie ja-

kim jest audyt wewnętrzny był w okresie jego wdrażania innowacyjnym roz-

wiązaniem organizacyjnym wspomagającym proces zarządzania organiza-

cjami publicznymi w Polsce.  

Audyt wewnętrzny jako narzędzie wspierające kierownictwo jednostki 

sektora finansów publicznych w procesie zarządzania organizacją, poprzez 

swoją bieżącą działalność zajmuje się de facto doskonaleniem procesów oraz 

poszukiwaniem nowych rozwiązań dla organizacji w ocenianym procesie. 

Ponadto problematyka roli audytu we wdrażaniu innowacyjności w podmio-

tach publicznych stanowi obszar do dalszych ciekawych rozważań oraz po-

głębionych badań i analiz. 

INNOWACYJNOŚĆ W SEKTORZE PUBLICZNYM 

Sektor publiczny odgrywa ważną rolę w każdej gospodarce, gdyż odpo-

wiada za realizację szeregu zadań będących wyłącznie w kompetencji pań-

stwa lub samorządu terytorialnego. Zadania państwa i samorządu realizowa-

ne są przez różnorodne jednostki organizacyjne i podmioty publiczne. Insty-

tucje publiczne wykonując przypisane im zadania, świadczą na rzecz obywa-

teli usługi publiczne, na które zazwyczaj mają monopol. Brak konkurencji 

powodował, że podmioty publiczne nie dbały o odpowiedni poziom świad-

czenia usług i nie były ukierunkowane na klienta i jego oczekiwania. Zmiany 

ustrojowe w Polsce oraz transformacja społeczno – gospodarcza skutkują 

stopniowym usprawnianiem działalności poszczególnych organizacji publicz-

nych. Zależy to jednakże w dużej mierze od działań podejmowanych przez 

poszczególnych menedżerów publicznych zarządzających daną organizacją. 

Obecnie urzędy oraz instytucje publiczne coraz częściej korzystają w swojej 

działalności z nowoczesnych rozwiązań organizacyjnych i zarządczych prakty-

kowanych w sektorze komercyjnym. Wdrażanie zmian było w dużej mierze 
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wynikiem zmiany w podejściu do sektora publicznego oraz jego roli w go-

spodarce rynkowej.  

Dostosowywanie urzędów administracji publicznej do realiów rynkowych, 

spowodowało, że menedżerowie publiczni zaczęli dostrzegać konieczność 

gruntownej modernizacji metod zarządzania oraz świadczenia usług dla 

klientów. Nowoczesna organizacja publiczna wdraża zmiany mające na celu 

przede wszystkim poprawę obsługi klienta oraz zwiększenie dostępności do 

oferowanych usług. Dużą rolę w tym procesie odgrywa zapotrzebowanie 

obywateli na świadczenie przez sektor publiczny usług drogą elektroniczną. 

Wprowadzenie szeregu rozwiązań związanych z oferowaniem usług elektro-

nicznych wymaga od podmiotów publicznych innowacyjnych zmian metod 

działania i obsługi klienta. Warto zauważyć, że innowacje to kierowany wysi-

łek organizacji na rzecz rozwoju nowych produktów lub usług bądź nowych 

zastosowań dla produktów lub usług już istniejących [Griffin 2006, 424]. 

Innowacje obejmują zarówno wdrażanie nowych technologii, produktów, 

jak i nowe rozwiązania organizacyjne czy też sposób obsługi klientów. Inno-

wacje są nierozłącznie związane z pojęciem zmiany, nowości, reformy czy też 

idei postrzeganej jako nowa. Za innowacje uważa się najróżniejsze fakty, 

procesy i zjawiska o charakterze technicznym, organizacyjnym, społecznym 

lub psychologicznym [Stawasz, Niedbalska 2011, 111]. Wdrażanie zmian  

w urzędach administracji publicznej obejmuje przede wszystkim usprawnie-

nie metod zarządzania oraz poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań w obsza-

rze usług. Rosnące znaczenie usług we współczesnej gospodarce oraz rola 

innowacji w rozwoju społeczno-gospodarczym wskazuje na konieczność lep-

szego poznania procesów innowacyjnych w obszarze usług. W przedsiębior-

stwach o charakterze usługowym szczególnego znaczenia nabierają innowa-

cje organizacyjno - menedżerskie [Niedzielski 2011, 115]. Należy zauważyć, 

że nie każda zmiana realizowana w organizacji publicznej wiąże się z wdroże-

niem innowacji. Menedżerowie publiczni podejmują szereg działań mających 

na celu usprawnienie pracy podmiotu, którym zarządzają, jednakże sektor 

publiczny póki co w niewielkim stopniu korzysta z innowacyjnych rozwiązań 

poprawiających jakość ich pracy. Wynika to w dużej mierze ze specyfiki dzia-

łania sektora publicznego, którego podmioty nie muszą uczestniczyć w bie-

żącej grze rynkowej. Ponadto zbytnio rozbudowane struktury organizacyjne 
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podmiotów publicznych oraz obowiązujący proces decyzyjny (bardziej zhie-

rarchizowany w stosunku do podmiotów komercyjnych) powoduje, że me-

nedżerowie publiczni rzadziej poszukują innowacyjnych rozwiązań dla zarzą-

dzanych podmiotów. Jednakże rosnąca świadomość obywateli oraz zwięk-

szająca się transparentność działania organizacji publicznych stopniowo 

zmienia nastawienie menedżerów publicznych do innowacyjności, czyli do 

poszukiwania oraz absorbcji nowych rozwiązań poprawiających np. jakość 

świadczonych usług dla obywateli. 

Innowacyjność w sektorze publicznym może dotyczyć szeregu obszarów 

działania danej organizacji. Aktualnie za kluczowy obszar zmian w działalno-

ści podmiotów publicznych można uznać przede wszystkim optymalizację 

oraz racjonalizację kosztów ich działania, ulepszanie jakości obsługi klienta 

oraz zwiększanie skuteczności i efektywności pracy poszczególnych organiza-

cji. Realizacja przedmiotowych założeń wymaga zatem zwiększenia zaanga-

żowania kierownictwa oraz członków organizacji w poszukiwaniu nowych 

rozwiązań i metod działania prowadzących do osiągnięcia zakładanych ce-

lów. Właściwym w tym zakresie jest korzystanie z innowacyjnych rozwiązań 

w poszczególnych obszarach, które wymagają usprawnienia i modernizacji. 

Przykładem może być poszukiwanie przez podmioty publiczne tanich źródeł 

energii, choćby w ramach energii odnawialnej. Innowacyjne rozwiązania  

w tym zakresie (np. korzystanie z energii słonecznej, geotermii) pozwalają 

ograniczać koszty eksploatacji obiektów, w których funkcjonują instytucje 

publiczne.  

Kluczowym dla poprawy działania organizacji publicznych powinno być 

wdrażanie innowacji organizacyjnych, które prowadzą m.in. do zwiększenia 

sprawności funkcjonowania poprzez redukcję kosztów administracyjnych, 

poprawy satysfakcji pracowników ze sposobu zorganizowania miejsca pracy  

i w konsekwencji wzrost jej wydajności. Innowacje organizacyjne przyczynia-

ją się do zintensyfikowania wymiany informacji w obrębie przedsiębiorstwa  

i z jego otoczeniem zewnętrznym oraz do poprawy zdolności firmy do ucze-

nia się i wykorzystywania nowej wiedzy i technologii [Niedbalska 2011, 107]. 

Usprawnienie działania organizacji choćby poprzez racjonalizację zatrudnie-

nia oraz zwiększenie efektywności pracy pracowników, przyczynia się do 

redukcji kosztów i skuteczniejszego działania instytucji. Wdrażanie innowacji 
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organizacyjnych obejmować może również nowoczesne metody zarządzania 

organizacją publiczną, takie choćby jak New Public Management (nowe za-

rządzanie publiczne) [Szydłowski 2011, 61-109]. Korzystanie przez sektor 

publiczny z nowych rozwiązań zarządczych poza dążeniem do ulepszania 

jego działania jest również potrzebne dla sprostania nowym wyzwaniom 

jakie niesie za sobą globalizacja i współpraca międzynarodowa np. w ramach 

Unii Europejskiej. Niedostosowanie danej organizacji publicznej do wymagań 

określonych np. przez Komisję Europejską może skutkować odrzuceniem 

wniosku o dofinansowanie lub zwrotem przyznanych środków (w przypadku 

niewłaściwego ich wydatkowania). Przykładem innowacji organizacyjnych  

w sektorze publicznym jest wdrażanie systemów zarządzania jakością opar-

tych o Polskie Normy, choćby w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz 

systemów teleinformatycznych [Polska Norma PN-ISO/IEC ... 2007]. Innowa-

cje organizacyjne w podmiotach publicznych dotyczą m.in. wdrażania no-

wych metod zarządzania, sposobów zarządzania kadrami oraz ich rozwojem 

(np. strategie rozwoju zasobów ludzkich), zarządzania strategicznego oraz 

planowania działań organizacji. Wynika to przede wszystkim z wymogów Unii 

Europejskiej w zakresie pozyskiwania środków z funduszy strukturalnych. 

Konieczność opracowywania dokumentów planistycznych na potrzeby pozy-

skiwania funduszy strukturalnych spowodowała wdrażanie przez podmioty 

publiczne metod zarządzania strategicznego. Poza planowaniem strategicz-

nym sektor publiczny korzysta również z innowacji organizacyjnych w zakre-

sie przekazywania części swoich zadań innym podmiotom zewnętrznym. 

Outsourcing usług publicznych jest coraz powszechniej wdrażany jednakże 

proces ten ograniczają przepisy prawa. Oczekiwania obywateli w zakresie 

poprawy jakości pracy podmiotów publicznych przyczynią się do coraz więk-

szego udziału podmiotów komercyjnych w realizacji zadań publicznych. Poza 

zracjonalizowaniem kosztów działania zapewne można oczekiwać większej 

innowacyjności w działaniu podmiotów komercyjnych, które będą odpowia-

dać za część zadań państwa lub samorządu terytorialnego. Specyfika działa-

nia biznesu na którą wpływa duża konkurencyjność sprawia, że podmioty 

komercyjne bardzo chętnie korzystają z innowacji, szczególnie jeśli popra-

wiają one ich pozycję rynkową. 
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Obszarem, w którym organizacje publiczne najaktywniej rozwijają inno-

wacyjność są systemy teleinformatyczne. Rosnąca ilość usług publicznych 

realizowanych zdalnie poprzez sieć Internet wymaga od menedżerów poszu-

kiwania nowych rozwiązań usprawniających ten proces. Organizacje publicz-

ne poprzez Internet mogą świadczyć szereg usług dla obywateli. Zwiększanie 

się ilości usług publicznych dostępnych w sieci teleinformatycznej zmniejsza 

barierę pomiędzy obywatelem a władzą publiczną. Możliwość skorzystania  

z usługi bez fizycznej wizyty w urzędzie przynosi ogromne korzyści zarówno 

dla obywatela, jak i urzędu. Pozwala to bowiem ograniczać ilość pracowni-

ków koniecznych do obsługi klienta, co zmniejsza koszty działalności, a oby-

watel nie musi ponosić kosztów związanych z osobistym stawiennictwem w 

urzędzie [Szydłowski 2015; Rozwój społeczeństwa … 2015].  

Wdrażanie innowacyjności w obszarze systemów informatycznych nie by-

łoby możliwe bez odpowiednich uregulowań prawnych, określających tryb  

i sposób działania podmiotów publicznych w tym zakresie (zasady określono 

w ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 

publiczne) [Ustawa o informatyzacji działalności …]. Ustawodawca umożliwił 

podmiotom publicznym świadczenie usług publicznych m.in. poprzez elek-

troniczną platformę usług administracji publicznej, tzw. system ePUAP 

[Szczegółowe zasady funkcjonowania … 2014]. System ePUAP należy uznać 

za innowacyjne rozwiązanie technologiczne, organizacyjne oraz usprawniają-

ce obsługę klienta (innowacyjność w obszarze usług). Rozwiązanie to umoż-

liwiło obywatelom elektroniczną komunikację z podmiotami publicznymi, 

które wdrożyły system. Podstawowym celem wdrożenia ww. systemu było 

objęcie wszystkich podmiotów publicznych obowiązkiem świadczenia usług  

z wykorzystaniem sieci Internet. 

Nowoczesne technologie dostarczają wielu innowacyjnych rozwiązań 

usprawniających działalność organizacji. Jedną z nich może być wdrażanie  

w urzędach administracji publicznej elektronicznego obiegu dokumentów, 

znanego jako Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją (EZD). System ten 

jest innowacyjnym rozwiązaniem informatycznym umożliwiającym ograni-

czanie tradycyjnego obiegu papierowych dokumentów w organizacji. System 

dzięki wdrożonym rozwiązaniom jest zgodny z obowiązującymi uregulowa-

niami prawnymi w zakresie instrukcji kancelaryjnej [Rozporządzenie Prezesa 
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Rady Ministrów z 2011]. Wdrożenie systemu EZD umożliwia kompleksowe 

załatwianie i rozstrzyganie spraw, zgodnie z obowiązującymi przepisami pra-

wa. System będący innowacyjnym rozwiązaniem jest autorskim projektem 

Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. Dzięki systemowi EZD wykorzystuje się 

możliwości systemu ePUAP przede wszystkim w zakresie korespondencji 

elektronicznej, co zwiększa szybkość obiegu korespondencji pomiędzy pod-

miotami i ogranicza koszty działania. System EZD pozwala również skutecz-

niej realizować zadania danej instytucji, zwiększa efektywność pracy oraz 

ułatwia monitorowanie pracy urzędników. Uogólniając system EZD umożli-

wia m.in.: 

 transparentność działania organizacji publicznej, która jest osiągana 

poprzez rejestrowanie w systemie wszystkich czynności wykonywa-

nych przez urzędników w trakcie załatwiania spraw (łącznie z ewi-

dencjonowaniem kolejnych wersji dokumentów), funkcjonalność 

systemu sprawia, że staje się on bardzo przydatnym narzędziem dla 

menedżerów (każdego szczebla zarządzania) do bieżącej weryfikacji 

jakości pracy poszczególnych urzędników oraz ułatwiającym spra-

wowanie stałego nadzoru nad realizacją bieżących zadań przez po-

szczególnych pracowników danej organizacji, 

 wymianę korespondencji pomiędzy organizacjami publicznymi ko-

rzystającymi z systemu wyłącznie w postaci elektronicznej poprzez 

system EZD, który jest w pełni zintegrowany z systemem ePUAP, 

dzięki czemu uzyskiwane są realne oszczędności kosztów wysyłki  

i skrócenie czasu jej doręczania,  

 wdrożenie korespondencji wewnętrznej w urzędach wyłącznie w po-

staci elektronicznej, wymiana korespondencji zarówno pomiędzy 

urzędami, jak i komórkami organizacyjnymi urzędu realizowana jest 

w postaci elektronicznej, co przekłada się na zredukowanie liczby 

wytwarzanych dokumentów papierowych i generuje niższe koszty 

działania, 

 interoperacyjność na poziomie operacyjnym poprzez automatyczną 

komunikację pomiędzy poszczególnymi za pomocą systemu ePUAP 

[https://ezd.gov.pl]. 
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Powyższe wdrożenie nowoczesnego rozwiązania informatycznego jest 

przykładem innowacyjności podmiotów publicznych obejmujące wiele ob-

szarów. Wprowadzenie przez menedżerów w podmiocie publicznym elek-

tronicznego obiegu dokumentów pozwala na znaczne usprawnienie działania 

organizacji, poprawia jakość obsługi klientów, zmniejsza koszty działania oraz 

udoskonala narzędzia nadzoru i kontroli nad realizacją zadań.  

Powyższy przykład obrazuje, że korzystanie z innowacji jest niezbędne dla 

poprawy jakości pracy, a przez to wizerunku sektora publicznego. Niedo-

strzeganie przez menedżerów zalet innowacyjności, może spowodować pro-

blemy w działaniu organizacji, albo w przypadku podmiotów komercyjnych 

do ich likwidacji. Innowacyjność jest podstawą do rozwoju, szczególnie w tak 

dynamicznie rozwijającym się otoczeniu. Postęp technologiczny oraz rosnące 

aspiracje i potrzeby obywateli powodują, że ich oczekiwania wobec sektora 

publicznego się zmieniają. Niedostrzeganie tych zmian oraz oczekiwań oby-

wateli skutkuje negatywnym odbiorem przez społeczeństwo działań podej-

mowanych przez podmioty publiczne. Wdrażanie innowacji w podmiotach 

publicznych coraz częściej staje się niezbędne do osiągnięcia założonych 

celów przez organizacje. Brak nowoczesnych rozwiązań utrudnia bowiem 

proces ograniczania kosztów działania i zwiększania efektywności sektora 

publicznego. Zatem innowacyjność w podmiotach publicznych staje się ko-

niecznością, bowiem bez takich działań nie uda się zmienić sposobu działania 

tego sektora. 

AUDYT WEWNĘTRZNY A INNOWACYJNOŚĆ W URZĘDZIE ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ 

Proces zarządzania wymaga od menedżerów wdrożenia odpowiednich 

narzędzi wspomagających poszczególne funkcje zarządzania, w tym również 

kontrolę. Doświadczenie działania organizacji publicznej wyraźnie wykazało, 

że tradycyjna kontrola nie w pełni dostarczała kierownictwu pełnej informa-

cji o realizacji poszczególnych zadań. Tradycyjna kontrola koncentruje się na 

ocenie ex-post i porównaniu „produktu finalnego” ze wzorcem. Dlatego też, 

aby usprawnić funkcję kontrolną zarządzania niezbędne było wdrożenie in-

nowacyjnego narzędzia jakim jest niewątpliwie audyt wewnętrzny. Audyt od 

wielu lat funkcjonuje w rozwiniętych gospodarkach, gdzie z powodzeniem 

wspomaga menedżerów zarówno w podmiotach komercyjnych jak i sektorze 

publicznym. Początkowo w krajach zachodnich (Wielka Brytania, USA) audyt 
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był wdrażany w instytucjach finansowych (banki, firmy ubezpieczeniowe) 

oraz w sektorze przedsiębiorstw. Działania audytu wewnętrznego oraz jego 

duża skuteczność i efektywność w dostarczaniu obiektywnych ocen spowo-

dowała coraz szersze wdrażanie tego narzędzia kontrolnego również w sek-

torze publicznym. Polska w związku z integracją z Unią Europejską została 

zobligowana do wdrożenia w sektorze finansów publicznych audytu we-

wnętrznego jako narzędzia oceny i wsparcia dla kierownictwa poszczegól-

nych jednostek organizacyjnych. Kierownictwo danej instytucji, w której 

funkcjonuje audyt wewnętrzny, poprzez jego bieżące działanie jest wspoma-

gane niezależną oraz obiektywną oceną dotyczącą danego procesu lub ob-

szaru działania instytucji.  

Warto w tym miejscu sprecyzować, czym jest audyt wewnętrzy, mając na 

uwadze fakt, że jest on zdefiniowany zarówno w przepisach powszechnie 

obowiązujących, jak również w międzynarodowych standardach określają-

cych tryb jego pracy i działania w organizacji. Zatem zgodnie z ustawą o fi-

nansach publicznych audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiek-

tywną, której celem jest wspieranie kierownika jednostki w realizacji celów  

i zadań przez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności dorad-

cze. Przedmiotowa ocena dotyczy w szczególności adekwatności, skuteczno-

ści i efektywności kontroli zarządczej w dziale administracji rządowej lub 

jednostce [Ustawa o finansach publicznych]. Przy czym kontrolę zarządczą  

w jednostkach sektora finansów publicznych stanowi ogół działań podejmo-

wanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, 

efektywny, oszczędny i terminowy. Celem kontroli zarządczej w każdej orga-

nizacji jest zapewnienie w szczególności: 

 zgodności działalności z przepisami prawa oraz procedurami we-

wnętrznymi; 

 skuteczności i efektywności działania; 

 wiarygodności sprawozdań; 

 ochrony zasobów; 

 przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania; 

 efektywności i skuteczności przepływu informacji; 

 zarządzania ryzykiem [Ustawa o finansach publicznych, art. 68]. 
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W związku z powyższym głównym zadaniem audytu wewnętrznego w or-

ganizacji publicznej jest ocena procesu zarządzania organizacją, gdyż stan-

dardy kontroli zarządczej de facto precyzują ten proces w odniesieniu do 

jednostek sektora finansów publicznych.  

Inna definicja opracowana przez międzynarodowe stowarzyszenie skupia-

jące audytorów wewnętrznych definiuje audyt wewnętrzny jako działalność 

niezależną i obiektywną, której celem jest przysporzenie wartości i uspraw-

nienie działalności operacyjnej organizacji. Polega na systematycznej i doko-

nywanej w uporządkowany sposób ocenie procesów: zarządzania ryzykiem, 

kontroli i ładu organizacyjnego, i przyczynia się do poprawy ich działania. 

Pomaga organizacji osiągnąć cele dostarczając zapewnienia o skuteczności 

tych procesów, jak również poprzez doradztwo [Międzynarodowe standardy 

praktyki … 2012, 3]. Powyższa definicja precyzyjniej określa zakres oraz za-

dania audytu wewnętrznego w organizacji. Kluczowym zadaniem jest ocena 

działania instytucji oraz dostarczenie racjonalnego zapewnienia kierownic-

twu o badanym obszarze. Bardzo ważne jest stworzenie przez kierownictwo 

jednostki odpowiednich warunków do działania audytu wewnętrznego,  

w szczególności zapewnienie audytorom niezależności w działaniu. Niezależ-

ność komórki audytu wewnętrznego przejawia się przede wszystkim w bez-

pośrednim jej podporządkowaniu kierownikowi jednostki i nadanie upraw-

nień oraz zakresu odpowiedzialności za realizację zadań. Bezpośrednia pod-

ległość kierownictwu jednostki umożliwia swobodną realizację zadań przez 

audytorów w zakresie przeprowadzania ocen poszczególnych procesów lub 

zadań, gdyż nie występuje zagrożenie braku obiektywizmu lub wywierania 

ewentualnej presji na niezależnych audytorów [Moeller  2011, 92-93]. 

Audyt wewnętrzny w okresie wdrażania jego działalności w organizacjach 

publicznych był innowacyjnym rozwiązaniem wspomagającym proces zarzą-

dzania. Pojawienie się w urzędach administracji publicznej nowego mechani-

zmu kontrolnego umożliwiło udoskonalenie wielu procesów oraz obszarów. 

Audyt, w odróżnieniu od tradycyjnej kontroli wewnętrznej, oceniając dane 

zagadnienie lub obszar działania instytucji weryfikuje go bazując na szaco-

waniu potencjalnych zagrożeń, analizie mechanizmów kontrolnych oraz we-

ryfikacji skuteczności i efektywności działania organizacji. Pojawienie się au-

dytu w sektorze publicznym spowodowało wdrożenie systemu zarządzania 
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ryzykiem. Urzędy rozpoczęły wdrażanie metodyki szacowania ryzyka oraz 

wdrażania mechanizmów przeciwdziałania poszczególnym zagrożeniom. 

Warto wspomnieć, że ryzyko to możliwość zaistnienia zdarzenia, które bę-

dzie miało wpływ na realizację założonych celów. Ryzyko jest mierzone 

wpływem (skutkami) i prawdopodobieństwem wystąpienia [Międzynarodo-

we standardy praktyki … 2012, 47]. Do czasu wdrożenia standardów kontroli 

zarządczej [Komunikat Nr 23 Ministra Finansów], a wcześniej kontroli finan-

sowej problematyka szacowania oraz oceny ryzyka nie była w sektorze pu-

blicznym obecna w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji zadań. 

Obligatoryjny obowiązek szacowania ryzyk był swoistą innowacyjnością or-

ganizacyjną poprawiającą jakość procesu zarządzania podmiotami publicz-

nymi. 

Konieczność monitorowania przez organizacje publiczne ryzyk wynika 

przede wszystkim z uregulowań prawnych, jednakże to działania audytu we-

wnętrznego w znacznym stopniu zmieniły podejście poszczególnych mene-

dżerów publicznych do tego zagadnienia, gdyż każdorazowo ocena audytora 

oparta jest na analizie ryzyka dotyczącego weryfikowanego procesu lub za-

dania. Zatem można stwierdzić, że audyt wewnętrzny przez jego wdrożenie 

przyczynił się do innowacji organizacyjnych i zarządczych w podmiotach pu-

blicznych. 

Audytorzy wewnętrzni realizując zadania zapewniające (audytowe) przy-

czyniają się do usprawniania organizacji, czyli pośrednio wdrażają innowacje 

organizacyjne. Każde zadanie zapewniające ma na celu dostarczenie kierow-

nictwu jednostki racjonalnego zapewnienia dotyczącego badanego obszaru 

[Rozporządzeniu Ministra Finansów …2015]. Weryfikacja procesu przez nie-

zależnych ekspertów jakimi są audytorzy pozwala dokonać obiektywnej oce-

ny dotyczącej danego procesu. Czynności audytowe wykonywane w audyto-

wanej komórce prowadzą do wydania oceny oraz przedstawienia zaleceń 

mających na celu usprawnienie badanego obszaru. Audytorzy realizują swoje 

czynności zgodnie z przyjętymi i zatwierdzonymi procedurami, stosując się 

do obowiązujących standardów pracy, mających zapewnić profesjonalizm ich 

działania. Prowadzone przez audytorów czynności mogą obejmować bardzo 

wiele obszarów działania organizacji, często wymagających specjalistycznej 

wiedzy i umiejętności. 
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Organizacje publiczne coraz częściej wdrażają nowe rozwiązania w różnych ob-

szarach działalności. Przykładem może być zwiększenie outsourcingu, czyli przeka-

zywanie  wybranych zadań publicznych podmiotom zewnętrznym często komer-

cyjnym. Wydzielenie części zadań może być konsekwencją przeprowadzonego 

audytu wewnętrznego. Dokonana przez audytorów ocena może zawierać zalece-

nie o konieczności zwiększenia efektywności działania organizacji poprzez przeka-

zanie wyspecjalizowanemu podmiotowi części zadań (oczywiście, jeśli jest to 

zgodne z przepisami prawa). Outsourcing obejmuje coraz więcej obszarów działa-

nia sektora publicznego, takich jak edukacja czy pomoc społeczna. Jednostki sa-

morządu terytorialnego ponoszą bardzo duże koszty związane z funkcjonowaniem 

publicznych placówek oświaty. W związku z tym coraz częściej jednostki samorzą-

du terytorialnego podejmują decyzję o likwidacji wybranych szkół publicznych, 

które prowadzą jako organ założycielski. Jednym z możliwych rozwiązań, które 

również mogą zasugerować audytorzy jest przekazanie szkoły zewnętrznemu 

podmiotowi, który będzie prowadził szkołę jako placówkę niepubliczną. Pozwoli to 

zmniejszyć koszty działania danej jednostki samorządu terytorialnego. Działania  

w tym zakresie mogą w jakimś stopniu być uznane za innowację organizacyjną 

wdrażaną przez sektor publiczny, będącą konsekwencją przeprowadzonego zada-

nia zapewniającego (audytowego). Jednakże rola audytu wewnętrznego we wdra-

żaniu innowacji organizacyjnych jest bardzo szeroka i niedostrzegana. 

Kolejnym obszarem wdrażania innowacji organizacyjnych w wyniku dzia-

łania audytu wewnętrznego są zmiany organizacyjne i poprawa efektywności 

pracy. Coraz częściej audytorzy wewnętrzni realizują zadania zapewniające  

w zakresie oceny efektywności pracy pracowników na poszczególnych sta-

nowiskach. Badanie efektywności pracy nie jest nowym zagadnieniem, „fo-

tografia dnia pracy” pracownika była od wielu dekad przedmiotem zaintere-

sowania teoretyków i praktyków zarządzania. Zagadnienie to jest bardzo 

szeroko analizowane w podmiotach komercyjnych, gdzie każdy pracownik 

powinien przynosić pracodawcy przychody na odpowiednim poziomie. Oce-

na efektów pracy jest szczególnie istotna w przypadku stanowisk związanych 

ze sprzedażą bezpośrednią, gdzie każda kolejna transakcja przynosi określo-

ne przychody dla przedsiębiorstwa (np. banku lub firmy ubezpieczeniowej). 

Zadaniem tym zazwyczaj w podmiotach komercyjnych zajmują się bezpo-
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średni przełożeni oraz audytorzy wewnętrzni stosownie do potrzeb zgłasza-

nych przez właścicieli lub kadrę zarządzającą daną korporacją. 

Sektor publiczny dopiero rozpoczyna wdrażanie procesu oceny efektyw-

ności działania całych organizacji jak i poszczególnych pracowników. Ko-

nieczność racjonalizacji kosztów działania urzędów i poziomu zatrudnienia 

wymaga przeprowadzania oceny wykorzystywania przez poszczególnych 

członków organizacji dostępnego czasu pracy. Najlepszym narzędziem do 

przeprowadzenia takich analiz jest audyt wewnętrzny. Realizacja przez audy-

torów takiej oceny jest poważnym wyzwaniem, które każdorazowo wymaga 

wypracowania odpowiednich narzędzi do oceny pracy pracowników.  

W związku z tym audyt efektywności można uznać za innowacyjne narzędzie 

usprawniające proces oceny działania organizacji. Wyniki z prawidłowo prze-

prowadzonego zadania zapewniającego w tym zakresie stanowią bardzo 

cenne źródło informacji o pracy poszczególnych pracowników. Zgromadzone 

przez audytorów dane umożliwiają menedżerom lepsze zorganizowanie pra-

cy na poszczególnych stanowiskach, dokonanie ich reorganizacji lub przenie-

sienie dostępnych zasobów kadrowych do innych komórek organizacyjnych 

wymagających wzmocnienia osobowego. Ponadto wyniki z przedmiotowego 

audytu mogą stanowić podstawę do zmiany zakresu zadań w całej organiza-

cji w zależności od zakresu przeprowadzonej oceny efektywności pracy. 

Bardzo często wyniki zadania zapewniającego w danym obszarze prowa-

dzą do wdrożenia niezbędnych zmian organizacyjnych lub modyfikację struk-

tury organizacyjnej instytucji. Innowacje organizacyjne wdrażane na podsta-

wie zaleceń wydawanych przez audytorów wewnętrznych pozwalają popra-

wić skuteczność jej działania lub dostosować do nowych zadań jakie realizuje 

organizacja. Właściwym działaniem w tym zakresie jest wręcz przeprowa-

dzanie zadania audytowego w początkowej fazie realizacji zadania w celu 

usunięcia ewentualnych problemów, które wpływają na realizację zadania.  

Kolejnym obszarem działania audytu przyczyniającym się do wdrażania 

innowacji organizacyjnych jest ocena zarządzania procesowego w organiza-

cji. Niektóre instytucje publiczne na szeroką skalę wdrożyły systemy zarzą-

dzania jakością, obejmujące kompleksowe opisanie wszystkich procesów 

realizowanych przez organizację. Podmioty publiczne nie posiadające syste-

mu zarządzania jakością również realizują różnorodne procesy główne oraz 
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pomocnicze (obsługowe), które powinny podlegać okresowej ocenie. Audyt 

działa w oparciu o szczegółowe procedury, które określają sposób jego dzia-

łania. Dzięki temu audytorzy wewnętrzni dysponują szeroką wiedzą w zakre-

sie zarządzania procesowego, co przynosi wartość dodaną dla jednostki  

w której działają. Audytorzy poprzez przeprowadzane oceny, zazwyczaj zale-

cają w zbadanych obszarach opracowanie pisemnych procedur opisujących 

poszczególne czynności realizowane w audytowanej komórce. Niestety du-

żym problemem w jednostkach sektora finansów publicznych jest brak świa-

domości roli i znaczenia sformalizowanych procedur działania. To właśnie 

audytorzy wewnętrzni przyczyniają się do wdrażania w danej jednostce pi-

semnych procedur w poszczególnych obszarach działania instytucji publicz-

nej. Podejście procesowe w sektorze publicznym to nadal nowość, wpisująca 

się w innowacje organizacyjne, tak potrzebne w tych jednostkach. 

Obowiązujące uregulowania prawne w zakresie udzielania przez podmio-

ty publiczne zamówień publicznych w znacznym stopniu ograniczają możli-

wość wdrażania istotnych zmian, jednakże przeprowadzane przez audytorów 

oceny tego procesu mogą przyczyniać się do innowacji w tym zakresie. Audy-

torzy badając proces udzielania zamówień publicznych mogą przyczynić się 

do wyeliminowania niepotrzebnych czynności lub do udoskonalenia tego 

procesu. Prowadzenie audytu w obszarze inwestycji oraz zaopatrzenia jest 

bardzo ważne zarówno dla kierownictwa jednostki jak i wszystkich interesa-

riuszy. Wykrycie ewentualnych luk w systemie może również zmniejszyć 

ryzyko wystąpienia ewentualnych nieprawidłowości w tym obszarze. Zatem 

wkład audytu wewnętrznego w ww. proces wpisuje się w pewnym zakresie 

w innowacje organizacyjne, związane z ulepszaniem systemu zaopatrzenia 

organizacji publicznej w niezbędne dobra do realizacji zadań. 

Istotną rolę pełni audyt we wdrażaniu innowacji w zakresie świadczenia 

usług publicznych. Dokonywana przez audytorów ocena usług publicznych 

świadczonych na rzecz obywateli, zazwyczaj dostarcza cennej wiedzy o jako-

ści realizowanego zadania, sposobie oraz trybie obsługi danego klienta, cza-

sie realizowanych czynności itp. Poczynione przez audytorów wewnętrznych 

ustalenia w obszarze obsługi klienta oraz wydane na ich podstawie zalecenia 

przyczyniają się do zmian organizacyjnych usprawniających ten obszar. Sta-
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nowią również inspirację dla kierownictwa do poszukiwania innowacyjnych 

metod obsługi klienta. 

Bardzo ważnym obszarem działania audytorów wewnętrznych jest ocena 

bezpieczeństwa informacji w organizacji. Organizacje publiczne realizują 

bardzo dużo zadań związanych z obsługą obywateli, co wymaga przetwarza-

nia ogromnej ilości danych. Ewentualna utrata danych dotycząca np. infor-

macji o podatnikach może stanowić duże zagrożenie dla państwa oraz po-

szczególnych obywateli. Przeprowadzenie audytu w obszarze zabezpieczenia 

systemów informatycznych, dzięki którym np. urząd przetwarza dane, do-

starcza wiedzy o ewentualnych lukach w zabezpieczeniach, a wydane zale-

cenia wymagać mogą wdrożenia szeregu innowacyjnych rozwiązań technicz-

nych lub organizacyjnych w tym zakresie. Wdrażanie innowacji związanych z 

bezpieczeństwem informacji po przeprowadzeniu zadania audytowego po-

zwala zastosować optymalne rozwiązania eliminujące luki systemu ujawnio-

ne przez audytorów podczas ich pracy. 

Innowacją organizacyjną oraz technologiczną, która może być wdrożona 

w organizacji w wyniku prac audytorów jest elektroniczny obieg dokumen-

tów. Prowadzone przez komórkę audytu oceny poszczególnych obszarów 

bardzo często ujawniają problemy w obiegu informacji i nadmiernym wydłu-

żeniu tego procesu. Stwierdzenie przez audytorów problemów w zakresie 

papierowego przepływu danych i wydłużającym się czasie rozpatrzenia danej 

sprawy, bardzo często stanowi podstawę do wydania zalecenia o wdrożeniu 

skuteczniejszego systemu obiegu dokumentów. Konsekwencją jest poszuki-

wanie przez organizację innowacyjnego rozwiązania, jakim może być jedynie 

elektroniczny obieg dokumentów. Oczywiście system taki musi uwzględniać 

specyfikę organizacji oraz wydane zalecenia przez audytorów wewnętrznych. 

Ogólne zestawienie potencjalnych obszarów innowacji wdrażanych w or-

ganizacjach publicznych w wyniku przeprowadzonych zadań zapewniających 

przedstawiono w tabeli. 
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Tabela 1. Potencjalne obszary innowacji wdrażanych w efekcie działań audytu wewnętrznego 

Lp. 
Obszary zadań zapewniających 

(audytowych) 
Potencjalny obszar wdrażanych innowacji 

1. 
Ocena struktur organizacyjnych 

organizacji 

Innowacje organizacyjne (wydzielenie zadań na 

zewnętrz, zmiany organizacyjne) np. poprawa dzia-

łania organizacji oraz optymalizacja struktury organi-

zacyjnej poprzez przypisanie adekwatnych zadań 

danej komórce organizacyjnej. 

2. 
Weryfikacja efektywności sta-

nowisk pracy 

Innowacje organizacyjne np. w zakresie optymalizacji 

obciążenia pracą stanowisk, zmiany bądź niezbędne 

korekty w zakresie obciążenia zadaniami poszczegól-

nych stanowisk pracy, modyfikacje lub zmiany w 

organizacji danego stanowiska pracy objętego zada-

niem audytowym. 

3. 
Weryfikacja zarządzania proce-

sami w organizacji publicznej 

Innowacje związane z ulepszaniem oraz udoskonala-

niem procesów realizowanych przez organizację 

publiczną objętych zadaniem audytowym.  

4. 
Ocena systemu zamówień 

publicznych 

Innowacje w zakresie udzielania zamówień publicz-

nych, przyspieszające proces i udoskonalające proces 

wyboru najlepszego wykonawcy lub dostawcy. 

5. 
Ocena jakości świadczonych 

usług publicznych 

Innowacje związane z udoskonalaniem procesu 

obsługi obywateli, prowadzące do sprawniejszej i 

szybszej ich obsługi, zwiększenie dostępności klien-

tów do instytucji. 

6. 

Audyt bezpieczeństwa informa-

cji i systemów teleinformatycz-

nych w organizacji 

Wdrażanie innowacji w obszarze technologii infor-

matycznych zwiększające bezpieczeństwo danych 

oraz systemów teleinformatycznych w organizacji 

publicznej objętej zadaniem audytowym. 

7. 

Audyt obiegu dokumentów i 

sposobu rozpatrywania spraw 

w urzędzie 

Wdrażanie innowacyjnych technologii informatycz-

nych w zakresie elektronicznego obiegu dokumen-

tów w organizacji jako efekt przeprowadzonego 

zadania zapewniającego. 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedstawione w powyższej tabeli obszary możliwych innowacji będących 

wynikiem pracy komórek audytu wewnętrznego w sektorze publicznym uwi-

daczniają wyraźnie, że jego rola nie ogranicza się wyłącznie do oceny proce-

sów realizowanych w jednostkach i badania skuteczności systemu kontroli 

zarządczej. Audyt wewnętrzny przede wszystkim przyczynia się do poprawy 

efektywności pracy organizacji i warunkuje zmiany w organizacji obejmujące 
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również działania proinnowacyjne. Ponadto przeprowadzone czynności au-

dytowe w różnych obszarach działania organizacji przyczyniają się do opty-

malizacji kosztów działania jednostki.  

Należy także pamiętać, że poczynione przez audytorów ustalenia mogą  

w znaczny sposób wpłynąć na racjonalniejsze gospodarowanie przez menedżerów 

publicznych dostępnymi w organizacji zasobami. Konieczność wdrażania w organi-

zacji zaleceń wydawanych przez audytorów wewnętrznych sprawia, że bardzo 

często jedyną możliwością ich realizacji jest wdrożenie nowego innowacyjnego 

rozwiązania. W wielu przypadkach praca audytorów bezpośrednio przekłada się 

na wdrażanie innowacyjnych rozwiązań szczególnie w zakresie zracjonalizowania 

struktury organizacyjnej lub optymalizacji pracy urzędników. Zatem znaczną część 

działań naprawczych podjętych w wyniku przeprowadzonego audytu wewnętrz-

nego będzie można uznać wprost za innowacje organizacyjne, zazwyczaj prowa-

dzące również do zmniejszenia kosztów działania organizacji publicznej.  

Mając na uwadze powyższe przykłady obszarów działania audytu we-

wnętrznego oraz efekty jego działania zasadnym jest uznanie audytu we-

wnętrznego jako bardzo ważnego narzędzia wspomagającego innowacyjność 

w organizacjach publicznych. Warto zauważyć, że ww. obszary możliwych 

innowacji stanowią jedynie pewien ograniczony zakres działania audytu we-

wnętrznego. Praktyka pracy audytora wewnętrznego wskazuje, że prowa-

dzenie oceny lub badanie procesów może dotyczyć każdego obszaru działa-

nia organizacji. Mając powyższe na uwadze nie można uznać, że przedsta-

wiony powyżej zakres wpływu prac audytorów wewnętrznych na innowacje 

jest katalogiem zamkniętym, bowiem innowacje mogą mieć miejsce w każdej 

dziedzinie, tak samo jak ocena audytorów może dotyczyć każdego obszaru 

działania organizacji. 

PODSUMOWANIE 

Innowacje towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Każdy nowy po-

mysł, który udoskonalał jego życie lub poprawiał wydajność pracy był swoistą 

innowacją. Problematyka ta jednakże nabiera nowego znaczenia, ponieważ 

dzisiejsze organizacje muszą reagować na zmiany, które bardzo dynamicznie 

zachodzą w ich otoczeniu bliższym i dalszym. 

Innowacje są wynikiem ciągłej rywalizacji pomiędzy podmiotami gospo-

darczymi, gdyż jedynie przedsiębiorstwa wdrażające nowe zaawansowane 
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technologie mogą wytworzyć produkt, który będzie wzbudzał zainteresowa-

nie konsumentów. Konkurencja oraz rosnące oczekiwania potencjalnych 

nabywców przyczyniły się do wzrostu innowacyjności w sektorze przedsię-

biorstw. Również firmy usługowe korzystają z innowacji ulepszając swoją 

ofertę dla klientów lub doskonaląc techniki sprzedaży oraz obsługi klienta. 

Sektor publiczny z uwagi na swoją specyfikę działania i brak konkurencji  

w obszarze świadczenia wielu usług publicznych w ograniczonym stopniu 

korzystał z innowacji. Dopiero zmiany gospodarcze, rozwój nowoczesnych 

technologii informatycznych oraz konieczność ograniczenia kosztów działa-

nia sektora publicznego zmotywował menedżerów publicznych do poszuki-

wania innowacji. Dodatkowym elementem determinującym innowacyjność  

w organizacjach publicznych jest audyt wewnętrzny, który jest nowym na-

rzędziem wspomagającym zarządzanie organizacją publiczną. 

Działalność audytu wewnętrznego poprzez przeprowadzane oceny po-

szczególnych procesów usprawniają ich działalność i eliminują stwierdzone 

nieprawidłowości oraz luki systemowe. Wydawane przez audytorów zalece-

nia mające na celu usunięcie błędów lub usprawnienie procesu bardzo czę-

sto mają charakter innowacji organizacyjnych. Innowacje organizacyjne bę-

dące wynikiem zaleceń audytu poprawiają w dużej mierze efektywność dzia-

łania organizacji oraz umożliwiają redukcję kosztów działania. Audytorzy 

wydając niezależną ocenę dostrzegają niewykorzystane rezerwy organizacji, 

które dobrze zagospodarowane prowadzą do istotnych zmian w działaniu 

organizacji publicznych. 

Bardzo ważnym obszarem innowacji wynikających wprost z pracy audyto-

rów wewnętrznych są innowacje w zakresie obsługi klientów i bezpieczeń-

stwa informacji oraz systemów teleinformatycznych. Weryfikacja jakości 

obsługi klientów prowadzona przez audytorów wpływa na poprawę jakości 

świadczonych usług i zmianę wizerunku organizacji publicznych. Bez działań 

komórek audytu wewnętrznego nie udałoby się wdrożyć szeregu istotnych 

zmian w sektorze publicznym. 

Audyt wewnętrzny stanowi bardzo ważne narzędzie, które umożliwia do-

starczanie obiektywnych i rzetelnych ocen dotyczących poszczególnych ob-

szarów działania urzędu lub instytucji publicznej. Wydane oceny wymagają 

niekiedy kluczowych zmian w działaniu podmiotu publicznego, które mogą 
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być zrealizowane jedynie przy wykorzystaniu innowacyjnych rozwiązań orga-

nizacyjnych lub technologicznych.  Dlatego też należy po raz wtóry podkreślić 

jak ważna jest dla menedżerów publicznych oraz klientów (obywateli) rola 

audytu wewnętrznego w promowaniu zmian oraz innowacji w sektorze pu-

blicznym, realizowana poprzez bieżącą pracę na rzecz danej organizacji pu-

blicznej.  
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Obowiązki gminy w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

The responsibilities of the municipal waste management 

Streszczenie: Gospodarka odpadami komunal-
nymi należy do zadań własnych gminy, a jej 
obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa z 
dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach wielokrotnie nowelizo-
wana. Skutkiem częstych zmian w ustawie jest 
stale powiększający się katalog zadań władz 
samorządowych związanych przede wszystkim 
z zagospodarowaniem odpadów. Najważniejsza 
nowelizacja wspomnianej ustawy miała miejsce 
w 2011 r., a regulacje wówczas wprowadzone 
nazwano potocznie „rewolucją śmieciową”, 
gdyż ustawa przeniosła ciężar odpowiedzialno-
ści za to co dzieje się z odpadami komunalnymi 
z przedsiębiorstw zajmujących się ich odbiorem 
od mieszkańców na gminy, a także zupełnie 
zmieniła system opłat za gospodarowanie 
odpadami oraz zezwoleń na prowadzenie 
działalności w tym zakresie. Nowy system 
zaczął w pełni funkcjonować 1 lipca 2013 r. 
Celem niniejszego artykułu jest uporządkowa-
nie oraz prezentacja najważniejszych obowiąz-
ków gminy w zakresie gospodarki odpadami 
oraz – w wybranych przypadkach – przykładów 
działalności gmin w danej sferze. 
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Abstract. The municipal waste management is 
one of the own tasks of each municipality and 
is regulated by the Act of 13 September 1996. 
Frequent changes in the law result in a con-
stantly growing catalog of local tasks connect-
ed with waste management. The most im-
portant amendment to that Act took place in 
2011, and the regulations were called as the 
"waste revolution" because the responsibility 
for what happens to the waste was moved 
from companies involved in their removal to 
the municipalities. At the same time both the 
permit and charging systems were significant-
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Wstęp 

Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy. 

Pod pojęciem tym kryje się szereg czynności oraz działań, mających na celu – 

jak najbardziej bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi i zwierząt 

– postępowanie z wytworzonymi odpadami komunalnymi. Obejmują one 

m.in.: zbiórkę, transport, utylizację oraz unieszkodliwianie odpadów, przy 

czym każda z tych czynności może przybierać różny zakres oraz formy. 

Obowiązki gminy w gospodarce odpadami komunalnymi reguluje ustawa 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (da-

lej: UCPG) [Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach], wielokrot-

nie nowelizowana, co skutkowało stale powiększającym się katalogiem zadań 

władz samorządowych związanych z zagospodarowaniem odpadów. Naj-

istotniejsza nowelizacja wspomnianej wyżej ustawy miała miejsce w 2011 r. 

[Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach], a zmiany nią wpro-

wadzone – obowiązujące od stycznia 2012 r. – zostały nazwane „rewolucją 

śmieciową”, gdyż nowelizacja ustawy przeniosła odpowiedzialność, za to co 

dzieje się z odpadami komunalnymi z przedsiębiorstw zajmujących się ich 

odbiorem od mieszkańców na gminy, a także zupełnie zmieniła system opłat 

za gospodarowanie odpadami oraz zezwoleń na prowadzenie działalności  

w tym zakresie1. Na dostosowanie się do nowych przepisów gminy otrzymały 

18 miesięcy, co oznacza, że nowy system zaczął funkcjonować w pełni 1 lipca 

2013 r. 

Nie bez znaczenia, dla gospodarki odpadami komunalnymi, pozostaje tak-

że ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, która swym zakresem 

obejmuje wszystkie rodzaje zarówno odpadów, jak i metod postępowania  

z nimi. Nie zawiera jednak, ani nie reguluje, szczegółowych zadań gminy w 

tym zakresie; nie będzie zatem przedmiotem rozważań w tej pracy. 

Celem niniejszego artykułu jest uporządkowanie oraz prezentacja naj-

ważniejszych obowiązków gminy w zakresie gospodarki odpadami oraz –  

w wybranych przypadkach – przykładów działalności gmin w danej sferze. 

Wszystkie omawiane obowiązki gmin podzielone zostały przez autora na 

                                                           
1
 Nowe zasady funkcjonowania systemu opisane zostały także w literaturze przed-
miotu, [Jaśkiewicz, Olejniczak 2013; Grzymała, Maślak, Goleń, Górecki 2013]. 



Monika STACHOWICZ                                                                                                      ASO.A.7(1)/2016/119-134 

 121 

dziewięć grup: organizacja i planowanie, (selektywna) zbiórka odpadów ko-

munalnych, odbiór odpadów komunalnych, opłaty za zagospodarowanie 

odpadami komunalnymi, regionalne instalacje przetwarzania odpadów ko-

munalnych,przetargi, deklaracje, rejestry i ewidencje, nadzór i sprawozdaw-

czość, informacja i edukacja. 

ORGANIZACJA I PLANOWANIE 

Obowiązkiem gminy jest organizacja oraz objęcie wszystkich mieszkań-

ców gminy systemem zbiórki odpadów komunalnych, który zapewni odbiór 

wszystkich rodzajów odpadów, począwszy od odpadów biodegradowalnych 

(zielonych), przez odpady takie jak: papier, szkło, plastik itp., kończąc na od-

padach niebezpiecznych, wielkogabarytowych czy porozbiórkowych. W tym 

celu, gmina musi dokonywać regularnej analizy aktualnego stanu gospodarki 

odpadami, potrzeb mieszkańców w tym zakresie, ilości powstających odpa-

dów, stanu infrastruktury, kosztów funkcjonowania systemu itp. Obowiąz-

kiem gminy jest wybór – w drodze przetargu – przedsiębiorstwa bądź przed-

siębiorstw, które na jej zlecenie będą zajmowały się odbiorem odpadów od 

mieszkańców, zaplanowanie systemu opłat, które pokryją koszty organizacji 

usług, a także rozwoju niezbędnej infrastruktury. 

Przed nowelizacją UCPG z 2011, gminy obowiązkowo przygotowywały co-

roczne gminne plany gospodarki odpadami, które musiały być zgodne z pla-

nami powiatowymi, a te z kolei – z wojewódzkimi planami gospodarki odpa-

dami. Obecnie, zgodnie z art. 34 ustawy o odpadach, plany te przygotowy-

wane są wyłącznie na szczeblu krajowym i wojewódzkim, przy czym te drugie 

dodatkowo są zatwierdzane przez władze samorządowe niższych szczebli, 

związki międzygminne funkcjonujące na danym terenie oraz inne zaintere-

sowane nimi podmioty; plany te muszą być aktualizowane nie rzadziej niż co 

6 lat. 

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami regulują m.in. [Ustawa o odpa-

dach]: 1) podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze 

wskazaniem gmin wchodzących w skład regionu (region gospodarki odpa-

dami komunalnymi stanowi obszar sąsiadujących ze sobą gmin liczących 

łącznie co najmniej 150 tys. mieszkańców i obsługiwany przez instalacje, o 

których mowa w punkcie niżej; regionem gospodarki odpadami komunalny-

mi może być również obszar jednej gminy liczącej powyżej 500 tys. miesz-
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kańców), 2) lokalizację regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych w poszczególnych regionach gospodarki odpadami komunal-

nymi oraz instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi tych regionów,  

w przypadku gdy znajdująca się w nich instalacja uległa awarii lub nie może 

przyjmować odpadów z innych przyczyn oraz do czasu uruchomienia regio-

nalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 3) plan zamyka-

nia instalacji niespełniających wymagań ochrony środowiska, których mo-

dernizacja nie jest możliwa z przyczyn technicznych lub nie jest uzasadniona 

z przyczyn ekonomicznych. 

Przykładowo, w planie gospodarki odpadami komunalnymi dla wojewódz-

twa wielkopolskiego na lata 2012-2017, liczącego ponad 3,6 mln mieszkań-

ców, przewidziano podział obszaru województwa na 10 regionów. Regiony 

mają różną powierzchnię oraz różną liczbę ludności. Największym, pod 

względem liczby ludności, jest region II, który obejmuje swoim zasięgiem 

miasto Poznań orz powiat poznański (łącznie 750 tys. mieszkańców), naj-

mniejszym zaś – region III, obejmujący powiaty: międzychodzki, szamotulski 

oraz nowotomyski, w których mieszka 190 tys. Mieszkańców [Plan gospodar-

ki odpadami komunalnymi …, 109-111]. 

W organizacji omawianych usług powinien pomóc – uchwalany przez ra-

dę gminy – regulamin utrzymania czystości i porządku na danym terenie. 

Zgodnie z art. 4. UCPG, regulamin taki powinien określać szczegółowe zasady 

dotyczące m.in.: 1) prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpa-

dów komunalnych, 2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przezna-

czonych do zbierania odpadów na terenie nieruchomości oraz na drogach 

publicznych, warunków ich rozmieszczenia i utrzymania, 3) częstości i sposo-

bu pozbywania się odpadów komunalnych. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie może zawierać także 

inne regulacje i wymagania wynikające z właściwego wojewódzkiego planu 

gospodarki odpadami. 

(SELEKTYWNA) ZBIÓRKA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zgodnie z art. 3 UCPG, gminy mają obowiązek zapewnić mieszkańcom 

możliwość selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmujących co 

najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, 

szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady biodegradowalne. Dla 
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pozostałych odpadów, wytwarzanych w gospodarstwach domowych, takich 

jak np.: przeterminowane leki, zużyte baterie, akumulatory, sprzęt elektro-

niczny i elektryczny oraz opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

odpady budowlane i rozbiórkowe, a także innych, określonych w rozporzą-

dzeniach ministra właściwego do spraw środowiska, gminy muszą utworzyć 

co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów ko-

munalnych (PSZOK). Do takiego punktu muszą mieć łatwy dostęp wszyscy 

mieszkańcy gminy, zaś przywożone przez nich odpady muszą być odbierane 

bezpłatnie. Artykuł 6r. pkt 3a. UCPG dopuszcza możliwość ograniczenia –  

w drodze uchwały rady gminy – ilości odpadów zielonych, zużytych opon, 

odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez 

PSZOK od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospoda-

rowanie odpadami komunalnymi. W takiej sytuacji, chęć przekazania więk-

szej ilości ww. odpadów wiąże się z dodatkową opłatą. 

Organizacja odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy powinna za-

pewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do po-

nownego użycia i odzysku innymi metodami oraz stopniowego ograniczania masy 

odpadów biodegradowalnych trafiających na składowiska odpadów. 

Artykuł 3b. UCPG określa, że gminy są zobowiązane osiągnąć do 31 grud-

nia 2020 r. poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia: papie-

ru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, w wysokości co najmniej 50% wago-

wo, odpadów budowlanych rozbiórkowych stanowiących odpady komunal-

ne, w wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Aby ułatwić gminom osiągnięcie wymienionych wartości, minister wła-

ściwy do spraw środowiska określił w drodze rozporządzenia poziomy recy-

klingu, które każda gmina powinna stopniowo osiągać w kolejnych latach, 

uwzględniając podane wyżej progi docelowe oraz sposób obliczania poziomu 

recyklingu, aby umożliwić gminom samodzielne ich weryfikowanie. 

Jeśli chodzi o odpady komunalne ulegające biodegradacji, trafiające na 

składowiska odpadów, to zgodnie z art. 3c. UCPG, gminy są obowiązane 

ograniczyć ich masę – do 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo 

całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeka-

zywanych do składowania, w stosunku do masy tych odpadów wytworzo-
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nych w roku 1995. Podobnie jak w przypadku recyklingu, także w tej kwestii, 

pomocne powinno być właściwe rozporządzenie ministra do spraw środowi-

ska, w którym określone zostały dla każdej gminy: poziom ograniczania masy 

odpadów biodegradowalnych, które gmina jest obowiązana osiągnąć w ko-

lejnych latach, uwzględniając potrzebę osiągnięcia poziomu 35% w 2020 r. 

oraz sposób obliczania poziomu ograniczenia tej masy, uwzględniając uza-

sadnione szacunki dotyczące odpadów wytworzonych w 1995 r., dane staty-

styczne oraz procentowy udział odpadów biodegradowalnych przekazywa-

nych do składowania. 

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zgodnie z art. 6c. UCPG, gminy są obowiązane do zorganizowania odbie-

rania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy. Rada gminy może także – w drodze uchwały – posta-

nowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nikt nie zamieszkuje, a powstają odpady komunalne.  

W celu wyboru podmiotu, któremu powierzone zostanie zadanie tylko 

odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości lub odbioru  

i zagospodarowania tych odpadów, wójt (burmistrz/prezydent miasta) jest 

obowiązany zorganizować przetarg. 

Zgodnie z art. 9d. UCPG, podmiot odbierający odpady komunalne od wła-

ścicieli nieruchomości jest obowiązany do spełnienia następujących wyma-

gań: posiadania wyposażenia umożliwiającego odbieranie odpadów komu-

nalnych oraz zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego; utrzy-

mania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i urządzeń do odbierania 

odpadów, spełnienia wymagań technicznych dotyczących wyposażenia po-

jazdów do odbierania odpadów, zapewnienia odpowiedniego usytuowania  

i wyposażenia bazy magazynowo- transportowej.  

Określenie szczegółowych wymagań, o których mowa wyżej, jest obo-

wiązkiem ministra właściwego do spraw środowiska. Przeniesienie tego za-

dania na szczebel rządowy wynika z konieczności ujednolicenia w całym kraju 

wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-

ruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 
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Zgodnie z art. 9e. UCPG, podmiot odbierający odpady komunalne od wła-

ścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania: 1) selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem in-

nego zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpa-

dów, 2) zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpo-

średnio do RIPOK lub do instalacji ponadregionalnej, o których mowa niżej.  

OPŁATY ZA ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zgodnie z art. 6r. UCPG, opłaty za zagospodarowanie odpadów stanowią 

dochód gminy i mogą być przeznaczone wyłącznie na pokrycie kosztów funk-

cjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, w tym koszty: od-

bioru, transportu, zbiórki, odzysku oraz unieszkodliwiania odpadów, tworze-

nia i utrzymania punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, obsłu-

gi administracyjnej systemu, edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego 

postępowania z odpadami komunalnymi. 

Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunal-

nymi dotyczy zarówno nieruchomości zamieszkałych, jak i niezamieszkałych. 

W pierwszym przypadku obowiązek ten obejmuje każdy miesiąc, w którym 

na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec, w drugim przypadku – za 

każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstają odpady komunal-

ne, za każdy pojemnik2. 

Każda gmina ma obowiązek uchwalić zarówno metodę naliczania opłat, 

jak i wysokość stawek. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

proponuje cztery metody naliczania opłat za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych zebranych na nieruchomościach zamieszkałych, a wybrana 

metoda musi być jednakowa na terenie całej gminy: za każdą osobę za-

mieszkującą we wspólnym gospodarstwie domowym, za każdy m3 wody 

pobranej przez gospodarstwo domowe, wg wskazań licznika, za m2 po-

wierzchni mieszkania, od gospodarstwa domowego. 

                                                           
2
 Wyjątek stanowią nieruchomości, na których świadczone są usługi hotelarskie, tam 
opłata może zostać naliczona w zależności od ilości zużytej wody, oraz nieruchomo-
ści, na których znajdują się domki letniskowe lub podobne obiekty rekreacyjno-
wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku – tam ustala się stawkę 
ryczałtową za rok, np. od domku letniskowego. 
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Wysokość uchwalanych opłat powinna być różna w zależności od tego, 

czy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, czy zmieszany. Co 

do odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny, ustawodawca 

określił stawki maksymalne, zależne wyłącznie od średniego dochodu rozpo-

rządzalnego na mieszkańca w danej gminie oraz wybranej metody naliczania 

opłat. Opłata za odbiór odpadów zebranych w sposób zmieszany powinna 

być wyższa, nie może jednak wynosić więcej niż dwukrotność maksymalnej 

stawki opłat za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektyw-

ny. Wspomniane stawki maksymalne (za odbiór odpadów posegregowanych) 

wynoszą miesięcznie: 1) 2,00% przeciętnego dochodu rozporządzalnego na  

1 mieszkańca za osobę, gdy opłata naliczana jest od osoby, 2) 0,70% prze-

ciętnego dochodu rozporządzalnego na 1 mieszkańca za każdy m3 wody, gdy 

opłata naliczana jest w zależności od ilości zużytej wody, 3) 0,08% przecięt-

nego dochodu rozporządzalnego na 1 mieszkańca za każdy m2, gdy opłata 

zależy od powierzchni mieszkania, 4) 5,60% przeciętnego dochodu rozporzą-

dzalnego na 1 mieszkańca za gospodarstwo domowe, gdy opłata naliczana 

jest ryczałtowo od gospodarstwa domowego. 

Opłata za zagospodarowanie odpadów komunalnych nie musi być jedno-

lita na terenie całej gminy. Może być ona zróżnicowana z uwagi na gęstość 

zaludnienia (obszar miejski, obszar wiejski), rodzaj zabudowy (zwarta, roz-

proszona), odległość zabudowań od instalacji przetwarzania odpadów lub 

innego punktu wywozu odpadów itp., które mają wpływ na koszt organizacji 

usługi i ogólny koszt funkcjonowania systemu. 

Ciekawym przykładem w zakresie wyboru metody ustalania opłat za go-

spodarowanie odpadami komunalnymi jest miasto Radom, w którym połą-

czono trzy z wymienionych wyżej metod. Opłaty za odbiór odpadów nalicza-

ne od gospodarstwa domowego, których wysokość – w przypadku odpadów 

zebranych w sposób selektywny – zależy dodatkowo od tego, jaką po-

wierzchnię zajmuje dane gospodarstwo domowe (do 30m2, od 30 do 70 m2  

i powyżej 70m2), czy jest to gospodarstwo jedno- czy wieloosobowe, a także 

czy zamieszkuje ono budynek jedno- czy wielorodzinny. Jeśli odpady są zbie-

rane i odbierane w sposób zmieszany, stawka także naliczana jest od gospo-
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darstwa domowego, ale jej wysokość zależy wyłącznie od powierzchni zaj-

mowanego lokalu mieszkalnego3. 

W Łodzi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi naliczana jest 

od mieszkańca, zaś jej wysokość zależy wyłącznie od tego, czy odpady zbie-

rane są w sposób selektywny, czy zmieszany4. Wydaje się, że ta metoda jest 

najczęściej stosowana, a także najbardziej sprawiedliwa. 

REGIONALNE INSTALACJE PRZETWARZANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

Zgodnie z art. 3. UCPG, jednym z obowiązków gminy jest zapewnienie 

budowy, utrzymania oraz eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gmi-

nami regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK),  

o ile obowiązek taki wynika z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

Zgodnie z art. 35. pkt 6. ustawy o odpadach, regionalną instalacją do 

przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania odpa-

dów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania 

odpadów z obszaru zamieszkanego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców, 

spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o któ-

rych mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

[Ustawa Prawo ochrony środowiska], w tym wykorzystujący nowe dostępne 

technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający: 1) mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie 

ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub  

w części do odzysku, lub 2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właści-

wościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin lub ma-

                                                           
3
 Uchwała nr 71/2015 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej 
opłaty na terenie Gminy Miasta Radomia, http://www.bip.radom.pl/ra/rada-
miejska/uchwaly/29843,Uchwala-nr-712015-w-sprawie-metody-ustalenia-oplaty-za-
gospodarowanie-odpadami-k.html. 
4
 Uchwała nr XX/454/15 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, usta-
lenia stawki tej opłaty dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 
http://bip.uml.lodz.pl/_plik.php?plik=uchwaly/rm/07_454.PDF 
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teriału po procesie kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzy-

sku, lub 3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozo-

stałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na 

przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie mniej-

szej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych.5 

Ponadto, w kwestii budowy i funkcjonowania RIPOK: 1) „mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych musi odbywać się w ra-

mach jednej instalacji, musi być zachowana jedność przestrzenna, 2) uzyska-

nie statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych  

w przypadku instalacji do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów jest możliwe tylko wówczas gdy prowadzący 

instalację posiada pozwolenie ministra właściwego ds. rolnictwa i rozwoju 

wsi na wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego lub środka wspoma-

gającego uprawę roślin, 3) składowiskiem regionalnym jest składowisko 

przyjmujące odpady powstałe w instalacji mechaniczno-biologicznego prze-

twarzania odpadów komunalnych i pozostałości z sortowania odpadów ko-

munalnych przeznaczone do składowania. Zważywszy na zasadę bliskości 

nakazującą zagospodarowanie wytworzonych odpadów w miejscu ich po-

wstawania lub najbliżej tego miejsca jest w pełni zasadne i pożądane, aby 

składowiskiem regionalnym było składowisko zlokalizowane najbliżej instala-

cji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów ko-

munalnych” [Plan gospodarki odpadami komunalnymi … 105]. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 3a. UCPG, gminy są zobowią-

zane do dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub 

eksploatował RIPOK. Wybór ten powinien nastąpić: w drodze przetargu, lub 

                                                           
5
 Warto w tym miejscu wspomnieć, że jedna z ostatnich nowelizacji ustawy  

o odpadach wprowadziła do porządku prawnego definicję ponadregionalnej instala-
cji do przetwarzania odpadów komunalnych, którą jest „spalarnia odpadów komu-
nalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmie-
szanych odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkanego przez co naj-
mniej 500 tys. mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki”, 
Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. z 2015 r. poz. 122. 
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na zasadach określonych w ustawie o koncesji na roboty budowlane, lub na 

zasadach określonych w ustawie o partnerstwie publiczno-prywatnym. 

PRZETARGI 

Jak już wyżej wspomniano, gmina ma obowiązek zastosowania instytucji 

przetargu w przypadku wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał 

lub eksploatował RIPOK. W przypadku jednak, gdyby przetarg zakończył się 

wynikiem negatywnym, a nie zostałby także dokonany wybór koncesjonariu-

sza lub partnera prywatnego, gmina może samodzielnie realizować zadania 

polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji RIPOK. 

Jak wiadomo, wójt (burmistrz/prezydent miasta) jest także obowiązany 

zorganizować przetarg na odbieranie odpadów komunalnych lub na ich od-

bieranie i zagospodarowanie. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 

(zgodnie z art. 6d. UCPG), a także zawarta – w efekcie przeprowadzonej pro-

cedury przetargowej – umowa z wykonawcą usług, powinna zawierać  

w szczególności: wymogi dotyczące przekazywania odebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do RIPOK, rodzaje odpadów 

komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości, stan-

dard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska, obowiązek 

prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem, 

instalacje, w szczególności RIPOK, do których podmiot odbierający odpady 

komunalne jest obowiązany je przekazać, szczegółowe wymagania stawiane 

przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nierucho-

mości. 

Zgodnie z art. 6d. UCPG, w celu zorganizowania odbioru odpadów oraz 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), w gmi-

nach liczących powyżej 10 000 mieszkańców, rada gminy może podjąć 

uchwałę o podziale obszaru gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę 

mieszkańców, gęstość zaludnienia oraz obszar możliwy do obsługi przez jed-

nego przedsiębiorcę. W przypadku, gdy władze gminy zdecydują się na taki 

podział, przetargi organizuje się osobno dla każdego sektora. Nie ma jednak 

ograniczenia co do tego, aby ta sama firma ubiegała się o zamówienie pu-

bliczne dla więcej niż jednego sektora. 

Z praktyki można wywnioskować, że gminy chętnie korzystają z tej regu-

lacji prawnej. Przede wszystkim dotyczy to dużych miast, liczących powyżej 
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100 000 mieszkańców, w których – w przypadku braku podziału na sektory – 

większość firm nie byłaby w stanie spełnić warunków udziału w przetargu 

stawianych potencjalnym wykonawcom usług odbioru i wywozu odpadów 

komunalnych. Przykładem średniego miasta, stosującego omawiane rozwią-

zanie, mogą być Marki, samodzielne miasto liczące 29 tys. mieszkańców, 

których władze, w przetargu z maja 2016 r., podzieliły obszar gminy na 3 

sektory [http://www.marki.pl]. 

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, art. 6e. UCPG, spółki z udziałem 

gminy mogą odbierać odpady komunalne, na zlecenie gminy, o ile również 

zostały wybrane w drodze przetargu. Stawia się je zatem na równi z podmio-

tami prywatnymi. Należy tu jednak wspomnieć, że 13 maja br. Sejm RP przy-

jął nowelizację ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicz-

nych, która zawiera tzw. zasadę „in house” w gospodarce odpadami. Dzięki 

tej zmianie samorządy mogłyby zlecać odbiór i zagospodarowanie odpadów 

spółkom zależnym bez przetargu już od 1 stycznia 2017 r. Ustawa ta, znajdu-

je się obecnie w Senacie [Ustawa Prawo zamówień publicznych]. 

DEKLARACJE, REJESTRY I EWIDENCJE 

Zgodnie z art. 6n. UCPG, rady gmin muszą uchwalić wzór oraz warunki  

i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Deklarację taką składa – do wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta – właściciel nieruchomości. Powinna ona w jednoznaczny sposób 

określić wysokość comiesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami od 

danego gospodarstwa domowego, wynikającej np. z liczby osób zamieszku-

jących daną nieruchomość, jeśli taką metodę naliczania opłat wybrano  

w danej gminie. Pierwsze takie deklaracje wypełniane były w gminach  

w maju/czerwcu 2013 r.  

Zgodnie z art. 9b. UCPG, działalność w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną  

w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo-

darczej [Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej]. W związku z tym, od 

1 stycznia 2012 r., wójt (burmistrz/prezydent miasta) zobowiązany jest pro-

wadzić rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości. Rejestr prowadzony jest w postaci 

bazy danych zapisanej na informatycznych nośnikach danych, która może 
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stanowić część innych baz danych z zakresu ochrony środowiska, w tym go-

spodarki odpadami. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od wła-

ścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru  

w gminie, na terenie której zamierza odbierać odpady komunalne od właści-

cieli nieruchomości. Prowadzenie PSZOK nie wymaga natomiast uzyskania 

wpisu, gdyż podmiot prowadzący taki punkt jest – w rozumieniu ustawy  

o odpadach – posiadaczem odpadów. 

Gminy, w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości  

i przedsiębiorców obowiązków wynikających z UCPG, prowadzą także różne-

go rodzaju ewidencje, w tym: ewidencję umów zawartych na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 3. pkt 3. UCPG). 

NADZÓR I SPRAWOZDAWCZOŚĆ 

Gminy mają obowiązek stale nadzorować gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym m.in. realizację zadań powierzonych podmiotom odbie-

rającym odpady komunalne od mieszkańców. W związku z powyższym, wójt 

(burmistrz/prezydent miasta) ocenia i zatwierdza sprawozdania z działalności 

składane przez: podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieru-

chomości (na podstawie art. 9n. UCPG, sprawozdanie składane jest dwa razy 

w roku: do 31 lipca i 31 stycznia za poprzednie półrocze), podmiot prowa-

dzący PSZOK (na podstawie art. 9na. UCPG, sprawozdanie składane jest do 

31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy), podmiot prowadzący RIPOK 

oraz instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu (na podstawie art. 

9oa. UCPG, sprawozdanie składane jest do 15 stycznia za poprzedni rok ka-

lendarzowy). 

Na podstawie ww. sprawozdań oraz innych dostępnych danych wpływa-

jących na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt 

(burmistrz/prezydent miasta) sporządza analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi obejmującą – zgodnie z art. 9tb. UCPG – m.in.: 1) możliwości 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego prze-

twarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, a także 

potrzeby inwestycyjne w tym zakresie, 2) koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, 3) ilość odpadów komunalnych 

wytwarzanych na terenie gminy, 4) ilość zmieszanych odpadów komunal-
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nych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz powstających  

z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania i pozosta-

łości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania.  

Zgodnie z art. 9q. UCPG, wójt (burmistrz/prezydent miasta) obowiązany 

jest także do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakre-

su gospodarowania odpadami komunalnymi, które przekazywane jest mar-

szałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska 

w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy. Sprawozdanie to 

zawiera informacje o: 1) masie poszczególnych rodzajów odebranych z tere-

nu gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz 

ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne, 

2) działających na terenie gminy punktach PSZOK, masie odpadów w nich 

zebranych oraz o sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem insta-

lacji, do których zostały przekazane zebrane odpady komunalne; 3) masie 

pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego prze-

twarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych i ze-

branych z terenu gminy odpadów komunalnych; 4) osiągniętych poziomach 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania; 5) liczbie właścicieli nieruchomości, od 

których zostały odebrane odpady komunalne. 

INFORMACJA I EDUKACJA 

Udostępnianie mieszkańcom informacji dotyczących metod i zasad po-

stępowania z odpadami, z jednej strony ułatwia organom gminy racjonalne  

i efektywne zagospodarowanie odpadów, z drugiej strony – ma charakter 

edukacyjny. Informacje te powinny być zamieszczane na stronie interneto-

wej gminy, w siedzibie urzędu oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na danym 

terenie, np. na słupach ogłoszeniowych lub w sklepach i dotyczyć m.in.: 

podmiotów odbierających odpady komunalne, podmiotów zbierających zu-

żyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, punktów selektywnego zbierania od-

padów komunalnych, łącznie z ich adresami i godzinami otwarcia, miejsc 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do 
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składowania, osiągniętych przez gminę poziomów recyklingu, o których pisa-

no w punkcie dotyczącym selektywnej zbiórki odpadów.  

Działania informacyjne i edukacyjne mogą przybierać formy: ulo-

tek/folderów zawierających wspomniane informacje, zajęć dla dzieci w szko-

łach i przedszkolach, akcji zbierania odpadów podlegających odzyskowi np. 

makulatury, zakrętek czy nagradzania najbardziej aktywnych mieszkańców  

w takich akcjach.  

ZAKOŃCZENIE 

Przedstawiony w artykule katalog zadań własnych gminy, w zakresie go-

spodarki odpadami, wydaje się nie mieć charakteru zamkniętego. Częste 

nowelizacje najważniejszej w tej kwestii ustawy – o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach – nie ułatwiają gminom bieżącego dostosowywania się 

do zmieniających się przepisów. Ze wspomnianą ustawą powiązanych jest 

także wiele innych aktów prawnych, dotyczących np. ochrony środowiska, 

odpadów, zamówień publicznych, których zmiany nie pozostają bez wpływu 

na przywołaną ustawę. 

Intencją autora artykułu było sporządzenie przedmiotowej klasyfikacji 

obowiązków gminy w zakresie organizacji nowego systemu gospodarki od-

padami i taki cel, wydaje się, został osiągnięty. 
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WSTĘP 

Podatek od nieruchomości jest jednym z dochodów budżetów gminnych. 

Regulowany jest on przepisami ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podat-

kach i opłatach lokalnych [Dz. U. 1991, nr 9 poz. 31 ze zm.]. Formalnie daninę 

tą należy zaliczyć do podatków typu majątkowego [Kosikowski, Ruśkowski 

(red) 2003, 587-588; Etel, Liszewski 2002, 5-11], chociaż w niektórych sytu-

acjach wykazuje cechy podatku przychodowego (sięga do dochodu rzeczywi-

stego lub domniemanego w toku jego tworzenia w sposób wstępny) czy 

konsumpcyjnego (gdy przedmiotem podatku jest budynek mieszkalny czy 

działka rekreacyjna) [Hanusz 2009, 25]. 

Znaczenie podatku od nieruchomości w budżecie jest warte rozważań  

z uwagi na możliwość oddziaływania na gospodarkę terenu oraz płynące  

z tego tytułu dochody. Dlatego też zajmuje on szczególne, priorytetowe 

miejsce w lokalnym systemie podatkowym. Będąc źródłem dochodów wła-

snych większości gmin, podatek od nieruchomości pełni również dwie funk-

cje - fiskalną i stymulacyjną. Jako dochód zasilający w całości budżet gminy, 

umożliwia organom samorządu terytorialnego realizację zadań wyznaczo-

nych przez ustawodawcę. Jednocześnie, w wyniku uprawnienia gmin do róż-

nicowania stawek podatkowych lub wprowadzania zwolnień, daje im możli-

wość oddziaływania na rozwój lokalny, m.in. przyciągania inwestorów ze-

wnętrznych, pobudzania przedsiębiorczości i tym samym rozwiązywania 

trudnych problemów na lokalnym rynku pracy [Grabowiecka, Słodowa-

Hełpa, 133]. Zatem prowadzenie odpowiedniej polityki dotyczącej tego po-

datku przez władze lokalne jest bardzo istotne.  

Celem artykułu jest analiza wielkości wpływów z podatku od nieruchomo-

ści na tle innych dochodów w latach 2005-2015. 

ELEMENTY KONSTRUKCJI PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych podatek 

od nieruchomości dotyczy: gruntów, budynków lub ich części oraz budowli 

lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Mimo, 

że ustawodawca nie zawarł w ustawie definicji gruntu, to pojęcie to ma swo-

je znaczenie prawne, uregulowane w kodeksie cywilnym [art. 46 § 1, ustawy  

Kodeks Cywilny]. Należy tu zaznaczyć, że do gruntów nie zalicza się budyn-

ków, które są trwale z nimi związane. W takiej sytuacji grunty i budynki, któ-
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re stanowią jedną nieruchomość nie stanowią łącznego przedmiotu podatku. 

Odrębnie opodatkowany jest grunt (również ten położony pod budynkiem) 

oraz odrębnie sam budynek. Natomiast w odniesieniu do budynków i bu-

dowli na potrzeby podatku od nieruchomości ustawodawca zdefiniował oba 

terminy [art. 1a, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych]. W tych przypad-

kach następuje jednak odesłanie do prawa budowlanego, co wiąże normy 

prawa podatkowego z innymi dziedzinami prawa. 

Podmiotem zobowiązanym do zapłaty podatku od nieruchomości są oso-

by fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posia-

dające osobowości prawnej jeżeli są [art. 3, ustawy  o podatkach i opłatach 

lokalnych]: 

1) właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych z zastrzeże-

niem że gdy przedmiot opodatkowania znajduje się w posiadaniu 

samoistnym obowiązek w tym zakresie ciąży na posiadaczu samoist-

nym; 

2) posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowla-

nych; 

3) użytkownikami wieczystymi gruntów; 

4) posiadaczami nieruchomości lub ich części lub obiektów budowla-

nych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jed-

nostek samorządu terytorialnego jeżeli posiadanie: a) wynika  

z umowy zawartej z właścicielem, Agencją Nieruchomości Rolnych 

lub innego tytułu prawnego, za wyjątkiem posiadania przez osoby fi-

zyczne lokali mieszkalnych nie stanowiących odrębnych nierucho-

mości; b) bez tytułu prawnego, z zastrzeżeniem że gdy obowiązek 

podatkowy dotyczy przedmiotu podatku wchodzącego w skład zaso-

bu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub w zarządzie Gospodarstwa 

Leśnego Lasy Państwowe to ciąży on odpowiednio na jednostkach 

organizacyjnych Agencji Nieruchomości Rolnych i jednostkach orga-

nizacyjnych Lasów Państwowych, które faktycznie władają tymi nie-

ruchomościami lub obiektami budowlanymi. 
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Tak szeroka definicja przedmiotu podatku pozwala na objęcie podatkiem 

od nieruchomości posiadaczy tych nieruchomości, bez względu na to czy są 

oni ich właścicielami, czy nie. 

Kolejnym elementem konstrukcyjnym podatku od nieruchomości jest 

podstawa opodatkowania – „ilościowo lub wartościowo skonkretyzowany 

przedmiot podatku” [Gomułowicz, Małecki 1998, 87]. Na mocy ustawy pod-

stawa opodatkowania jest określona inaczej dla każdego z przedmiotów 

podatku: dla gruntów powierzchnia wyrażona w m2 lub ha, dla budynków lub 

ich części powierzchnia użytkowa wyrażona w m2 zaś dla budowli lub ich 

części wartość przyjmowana na potrzeby obliczenia amortyzacji na początku 

roku podatkowego. Należy tu zaznaczyć, że zastosowanie formy opodatko-

wania według powierzchni w literaturze przedmiotu budzi wiele kontrower-

sji. W odniesieniu podatku od nieruchomości wysokość daniny nie zależy np. 

od lokalizacji nieruchomości (co ma wpływ na wartość tej nieruchomości – 

czyli podatnik posiadający nieruchomość w centrum miasta ponosi taki sam 

wymiar podatku jak podatnik posiadający nieruchomość o tej samej po-

wierzchni zlokalizowaną na obrzeżach miasta, mimo że wartości tych nieru-

chomości znacznie się od siebie różnią [Gomułowicz, Małecki 1998, 509]). 

Stawki podatku od nieruchomości są zróżnicowane i zależą od rodzaju 

nieruchomości (obiektu budowlanego) oraz sposobu jego wykorzystania.  

W ustawie znajduje się tylko informacja dotycząca jedynie stawek maksy-

malnych wyrażonych: kwotowo (waloryzowane co roku) oraz procentowo. 

Natomiast ostateczną wielkość stawki w gminie – nie większą od stawki mak-

symalnej – w drodze uchwały przyjmuje rada gminy. Gdyby w gminie nie 

podjęto stosownej uchwały dotyczącej wielkości stawek podatkowych obo-

wiązują stawki uchwalone przez rade gminy z roku poprzedniego. 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości dla gruntów i budynków 

przedstawia tabela 1. Górne granice stawek są waloryzowane co roku, jed-

nak stopień podwyższenia stawki zależy od wskaźnika inflacji w okresie 
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dwóch pierwszych kwartałów roku1, w którym stawki ulegają zmianie w sto-

sunku do roku poprzedniego [Etel 2012, 282].  

Tabela 1. Stawki ustawowe – maksymalne - w podatku od nieruchomości w latach 2005-2014 

Lata* 
2005 2008 2011 2014 

2005/ 
2014 

zł % 

Grunty 

1. związane z prowadzeniem działalności gospo-
darczej, bez względu na sposób zakwalifikowania 
gruntów i budynków 

0,66 0,71 0,80 0,89 34,85 

2. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne reten-
cyjne lub elektrowni wodnych  

3,52 3,74 4,15 4,56 29,55 

3. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłat-
nej statutowej działalności pożytku publicznego 
przez organizacje pożytku publicznego 

0,32 0,35 0,41 0,46 43,75 

Budynki 

1. mieszkalne 0,54 0,59 0,67 0,74 37,04 

2. związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich 
części zajętych na prowadzenie działalności gospo-
darczej  

17,98 19,01 21,05 23,03 28,09 

3. zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem 
siewnym  

8,37 8,86 9,82 10,75 28,43 

4. zajętych na prowadzenie działalności gospodar-
czej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych  

3,61 3,84 4,27 4,68 29,64 

5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku publicz-
nego przez organizacje pożytku publicznego  

6,01 6,37 7,06 7,73 28,62 

* ponieważ zmiany stawek nie były wysokie w tabeli podano stawki waloryzowane co trzy lata 

Źródło: opracowanie własne na podstawie obwieszczeń Ministra Finansów w sprawie górnych 

granic stawek w podatkach i opłatach lokalnych 

Na przestrzeni lat 2005-2014 stawki kwotowe w podatku od nieruchomo-

ści wzrosły średnio o 30% (największy wzrost w przypadku gruntów wyniósł 

43,75% dla gruntów pozostałych, oraz 37,04% dla budynków mieszkalnych). 

Niezmienna jest natomiast stawka za budowle, która wynosi 2%. 

                                                           
1
 Wskaźnik cen towarów i usług ustalany jest na podstawie komunikatu Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego, nie później niż 20 dni od dnia zakończenia drugie-
go kwartału. 
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W odniesieniu do stawek maksymalnych, w tabeli 2 zostały zamieszczone in-

formacje dotyczące stawek podatkowych obowiązujących w Kielcach. W odnie-

sieniu do gruntów i budynków Rada Gminy Miasta Kielce wprowadziła jeszcze 

dodatkowo przedmiotowe zróżnicowanie stawek (co jest zgodne z prawem, nie-

dopuszczalne jest jedynie różnicowanie stawek dla określonych grup podatników).  

Z danych zamieszczonych w tabeli 2 wynika, że zarówno grunty i budynki zwią-

zane z działalnością gospodarczą związane są z koniecznością zapłacenia wyższego 

podatku, niż pozostałe. O ile w przypadku gruntów stawka podatku dotycząca 

gruntów związanych z prowadzoną działalnością była dwukrotnie większa, niż dla 

pozostałych gruntów (z wyjątkiem działalności związanych z produkcją wyrobów 

piekarniczych, cukierniczych na powierzchni do 300 m2 oraz w zakresie naprawy 

obuwia oraz naprawy zegarków), to w przypadku budynków lub ich części zróżni-

cowanie było znacznie większe. Budynki związane z działalnością gospodarczą w 

analizowanym okresie opodatkowane były stawką ponad trzydziestokrotnie wyż-

szą niż pozostałe budynki. 

Tabela 2. Stawki w podatku od nieruchomości w Kielcach w latach 2005-2014 

Lata* 
2005 2008 2011 2014 

2005/ 
2014 

zł % 

Grunty 

1. związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania gruntów i budynków 

0,57 0,71 0,76 0,76 33,33 

1.  zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej, bez względu na sposób 
zakwalifikowania w ewidencji gruntów i 
budynków w zakresie kultury fizycznej i 
sportu, w tym służących do uprawiania 
sportów zimowych położonych przy 
stokach narciarskich 

- 
0,63 
0,25 

0,38 0,38 - 

2. związane z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń: 
- udzielanie świadczeń zdrowotnych na 
powierzchni powyżej 10 000 m

2
 

- 
0,71 

 
0,25 

0,76 
 

0,25 

0,76 
 

0,25 

7,04 
 

0 

3. zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie produkcji wyro-
bów piekarniczych, cukierniczych na 
powierzchni do 300 m

2
 

- - 0,38 0,38 0 
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4. zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie naprawy obuwia 
oraz naprawy zegarków 

- - 0,38 0,38 0 

6. pod jeziorami, zajęte na zbiorniki wodne 
retencyjne lub elektrowni wodnych  

1,69 3,74 4,33 4,33 156,21 

7. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego 

0,20 
0,35 
0,20 

0,35 0,35 75,00 

8. położone na terenie ochrony pośredniej 
w strefie ochronnej ujęcia wody 

- 0,05 0,05 0,05 0 

Budynki 

1. mieszkalne 0,47 0,59 0,59 0,59 25,53  

2. związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej oraz od budynków miesz-
kalnych lub ich części zajętych na prowa-
dzenie działalności gospodarczej  

17,22 17,65 20,36 20,36 18,23  

3. zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie kultury fizycznej i 
sportu, w tym służących do uprawiania 
sportów zimowych położonych przy 
stokach narciarskich 

- 
9,00 
7,00 

10,18 10,18 -  

4. związane z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów o 
działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń: 
- udzielanie świadczeń zdrowotnych na 
powierzchni powyżej 2700 m

2
 

3,46 
 
- 

3,84 
 

1,35 

4,11 
 

1,35 

4,11 
 

1,35 

18,76 
 

0 
 

5. zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie produkcji wyro-
bów piekarniczych, cukierniczych na 
powierzchni do 300 m

2
 

- - 10,18 10,18 -  

6. zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie naprawy obuwia 
oraz naprawy zegarków 

- - 10,18 10,18 -  

7. zajęte na prowadzenie działalności 
gospodarczej w zakresie obrotu kwalifiko-
wanym materiałem siewnym  

8,00 4,00 4,28 4,28 -46,50  

8. pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie 
odpłatnej statutowej działalności pożytku 
publicznego przez organizacje pożytku 
publicznego  

5,67 6,37 6,82 6,82 20,28  

* ponieważ zmiany stawek nie były wysokie w tabeli podano stawki waloryzowane co trzy lata 

Źródło: opracowanie własne na podstawie uchwał Rady Miasta Kielce za lata 2002-2011 
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Ważną determinantą wydajności fiskalnej podatku od nieruchomości jest 

zatem struktura gruntów oraz budynków lub ich części. Oznacza to, że wpły-

wy do budżetu będą znacznie wyższe, gdy w gminie będą przeważały grunty  

i budynki przeznaczone do działalności gospodarczej. Natomiast w przypadku 

gmin, gdzie większość nieruchomości służy do celów innych niż działalność 

(np. do celów mieszkalnych), wpływy z tytułu podatku od nieruchomości są 

dużo mniejsze. 

ZNACZENIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI W DOCHODACH PODATKOWYCH MIASTA KIELCE 

Zadaniem tej części pracy jest weryfikacja hipotezy, mówiącej o tym, że 

podatek od nieruchomości jest jednym z kluczowych i najbardziej stabilnych 

źródeł dochodów podatkowych w mieście Kielce. Wysokość wpływów z tego 

podatku różni się w zależności od gminy i zależy od: wysokości stawek, które 

ustala rada miasta, liczby podatników w gminie oraz wartości budowli. Jed-

nakże w przeciwieństwie do gmin wiejskich, gdzie przeważają dochody  

z tytułu podatku rolnego i leśnego, w gminach miejskich  we wpływach  

z podatków dominuje podatek od nieruchomości. Przedmiotem badania jest 

podatek od nieruchomości w mieście Kielce. Analizując tabelę 1 i 2 można 

zauważyć, że w mieście Kielce przyjęto stawki niższe niż maksymalne2. Takie 

działanie oznacza, że podatek od nieruchomości nie jest traktowany głównie 

jako źródło dochodów budżetowych, ale również jako instrument oddziały-

wania na przedsiębiorców (działalności związanych: z produkcją wyrobów 

piekarniczych, cukierniczych na powierzchni do 300 m2, z naprawą obuwia 

oraz naprawą zegarków czy wreszcie działalnością gospodarczą w zakresie 

kultury fizycznej i sportu). Ustalenie stawek na niższym poziomie może 

zwiększyć konkurencyjność gminy i zachęcić potencjalnych przedsiębiorców 

do inwestycji w tym, a nie innym miejscu. Tym bardziej, że miasto Kielce, nie 

jest jednym z wiodących ośrodków miejskich w Polsce (tj. Warszawa, Kra-

ków, Wrocław, Gdańsk czy Poznań) oraz jako stolica regionu zaliczanego do 

ściany wschodniej albo inaczej Polski B, nie może pozwolić sobie na stoso-

wanie stawek maksymalnych, gdyż spowodowałoby to odpływ potencjalnych 

inwestorów do bardziej zamożnych części Polski. 

                                                           
2
 W odróżnieniu od Kielc duże miasta Polski, tj.: Warszawa, Wrocław, Gdańsk czy 
Poznań w latach 2010-2014 ustaliły swoje stawki w podatku od nieruchomości na 
poziomie maksymalnym. 



Joanna ROGALSKA                                                                                                            ASO.A.7(1)/2016/135-145 

 143 

Ponadto duży udział budynków i gruntów przeznaczonych do prowadze-

nia działalności gospodarczej w strukturze nieruchomości, jest w stanie zre-

kompensować zastosowanie niższych stawek i zapewnić wyższe dochody 

podatkowe w gminie. Warto tu również zaznaczyć, że może to rodzić większą 

liczbą nowych inwestycji, co skutkuje powstaniem potencjału rozwojowego, 

który przynosi korzyści mieszkańcom (wzrost dochodów, spadek bezrobocia, 

lepsze zaspokojenie potrzeb) [Grabowiecka 2008, 65]. 

Na potrzeby opracowania określono grupę podatków lokalnych, do któ-

rych poza podatkiem od nieruchomości zalicza się: podatek rolny, podatek 

leśny, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn, 

podatek od czynności cywilnoprawnych oraz podatek od działalności gospo-

darczej opłacanej w formie karty podatkowej. Grupa dochodów podatko-

wych to suma podatków lokalnych i udziału w podatkach państwowych (po-

datku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku dochodowym od osób 

prawnych). Struktura dochodów podatkowych została zawarta w tabeli 3.  

Tabela 3. Dochody podatkowe miasta Kielce w latach 2008-2014 

Źródło: Sprawozdania z wykonania budżetu miasta Kielce z lat 2008, 2011, 2014 

Podatek od nieruchomości to główne źródło wpływów z podatków lokal-

nych miasta Kielce i jedno z najważniejszych w dochodach podatkowych 

ogółem. W badanym okresie udział tego podatku we wpływach z podatków 

lokalnych wyniósł odpowiednio: 77,67% w 2008 roku, 82,3% w 2011 roku 
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oraz 85,8% w 2014 roku. Natomiast jego udział w dochodach podatkowych 

kształtuje się średnio na poziomie 27-28%. Również wysokość wpływów  

z tytułu podatku rośnie w badanym okresie. Jednakże na wysokość docho-

dów z podatku od nieruchomości w przeliczeniu na mieszkańca składa się nie 

tylko bezwzględny wzrost wpływów z podatku ale również malejąca liczba 

ludności. Mimo tego podatek od nieruchomości w przeliczeniu na mieszkań-

ca jest najwyższym źródłem dochodu z tytułu podatków lokalnych (tabela 3).  

Tendencja wzrostowa wpływów z podatku od nieruchomości może po-

twierdzić, że w mieście Kielce jest to stabilne źródło dochodu. W przeciwień-

stwie do wpływów z tytułu udziału w podatkach dochodowych, które to sta-

nowią największą część dochodów podatkowych, wpływy z podatku od nie-

ruchomości nie są uzależnione od sytuacji gospodarczej kraju.  O ile zmiana 

koniunktury ma wpływ na wysokość dochodów, a zarazem na wielkość 

wpływów z podatków dochodowych, o tyle wpływy z podatku od nierucho-

mości zalezą głównie od stawki podatku ustalanej przez radę gminy oraz 

powierzchni gruntów i budynków. 

W badanym okresie wzrost wielkości wpływów z podatku od nierucho-

mości spowodowany był między innymi: zwiększeniem podstawy opodatko-

wania w związku z zakończeniem nowych inwestycji handlowo-usługowych i 

mieszkaniowych w Kielcach, podwyższeniem stawek podatkowych jak rów-

nież wzrostem budowli. 

PODSUMOWANIE 

Podatek od nieruchomości jest podatkiem lokalnym, a zarazem bardzo 

ważnym źródłem dochodów podatkowych gmin. Władztwo podatkowe w 

jego zakresie mają organy gminy. W przeciwieństwie do podatków docho-

dowych, podatek od nieruchomości nie zależy od indywidualnej sytuacji po-

datnika: jego sytuacji majątkowej czy możliwości płatniczych.  

Analiza sprawozdań z wykonania budżetu miasta Kielce pozwoliła na po-

zytywne zweryfikowanie hipotezy mówiącej o tym, że wpływ z podatku od 

nieruchomości to jedno z najważniejszych i najbardziej stabilnych źródeł 

dochodów miasta Kielce. Wykazano, że wpływy z podatku od nieruchomości  

stanowią ok. 28% wszystkich wpływów podatkowych, a jego wysokość wzra-

sta z roku na rok.  

Podatek od nieruchomości może być ważnym instrumentem polityki fi-

skalnej gmin. Jeżeli jest ona prowadzona w sposób właściwy, może wpływać 
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na kształtowanie wpływów z tego podatku. W mieście Kielce można zauwa-

żyć, że wpływy z tego podatku są zarówno stabilnym źródłem dochodu. Jed-

nakże jest on również wykorzystywany do stymulowania przedsiębiorczości, 

o czym świadczy ustalanie stawek podatkowych na poziomie niższym niż 

stawki maksymalne. Takie działanie może być zachętą do lokalizowania  

działalności i inwestowania w Kielcach. Należy tu jednak podkreślić, że wyso-

kość podatku od nieruchomości jest jednym z wielu czynników, które składa-

ją się na decyzje potencjalnych inwestorów. 
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Streszczenie: Prowadzenie innowacyjnych 
badań przez przedsiębiorstwa wydaje się być 
nieuniknione w celu osiągnięcia sukcesu go-
spodarczego. W szczególnej sytuacji znajdują 
się przedsiębiorstwa podejmujące działalność w 
branży medycznej, które muszą starać się 
wyprzedzać konkurencję oferując coraz bar-
dziej nowoczesne usługi, produkty czy techno-
logie. Celem artykułu jest dokonanie analizy 
podejmowanej działalności innowacyjnej przez 
przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnie-
niem branży medycznej oraz sytuacji w Polsce. 
Artykuł przedstawia istotę, rodzaje i źródła 
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cych problematykę innowacyjną w ujęciu 
branży medycznej. 
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Abstract. Conducting innovative research 
seems to be prerequisite for entities for suc-
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tion are entities functioning in medical sector, 
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and technologies. The aim of this article is the 
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WSTĘP  

Branża medyczna jest uznawana za należącą do sektora wysokoprzemysłowe-

go, o dużym zaawansowaniu technologicznym. Osiągnięcie sukcesu rynkowego 

przez przedsiębiorstwa z branży medycznej w dużej mierze zależy od wprowadza-

nych innowacji, od efektów prowadzonych prac badawczych i współpracy z sekto-

rem nauki. Poziom innowacyjności jest czynnikiem determinującym efektywność 

działań podejmowanych przez przedsiębiorstwa, stymuluje także rozwój całej 

branży i gospodarki danego kraju. 

CEL I METODA BADAWCZA  

Celem artykułu jest dokonanie analizy podejmowanej działalności innowa-

cyjnej przez przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży medycznej, ze szczegól-

nym uwzględnieniem przemysłu farmaceutycznego oraz sytuacji w Polsce. Arty-

kuł przedstawia istotę, rodzaje i źródła innowacji, dokonuje także analizy wskaź-

ników innowacyjności branży medycznej. W opracowaniu wykorzystano literatu-

rę przedmiotu oraz dane wtórne pochodzące z Eurostatu, OECD i z raportów 

poruszających problematykę innowacyjną w ujęciu sektora zdrowia. 

ISTOTA I RODZAJE INNOWACJI 

Określenie „innowacja” pochodzi od łacińskiego słowa „innovatio” oznaczają-

cego odnowienie oraz od łacińskiego słowa „innovare” oznaczającego „odnawiać”. 

Za Słownikiem wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych W. Kopalińskiego słowo 

„innowacja” możemy zdefiniować jako „wprowadzenie czegoś nowego, rzecz 

nowo wprowadzona, nowość, reforma” [Kopaliński, 2001, 231]. Pojęcie innowacji 

zostało wprowadzone do teorii ekonomii przez J. A. Schumpetera w 1912 r., który 

umieścił innowacyjność w centrum rozważań, sprecyzował trudności, które muszą 

być pokonane w celu wdrożenia innowacji. Według Schumpetera innowacją może 

być [Schumpeter, 1960, 104]: wprowadzenie na rynek nowego produktu lub ro-

dzaju produktów, który nie był dotychczas oferowany konsumentom, wprowa-

dzenie nowej metody lub technologii produkcji, dotychczas niestosowanej w da-

nej branży, stworzenie nowego rynku, takiego, który dotychczas nie istniał dla 

danej branży, niezależnie od tego, czy dany rynek istniał wcześniej, dotarcie do 

nowego źródła surowców, półproduktów lub dostaw, niezależnie od tego, czy 

dane źródło wcześniej istniało, czy musiało zostać stworzone, wprowadzenie no-

wej struktury organizacyjnej dla jakiejś branży, przemysłu. 
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W artykule 2 Ustawy z dnia 30 maja 2008 roku o niektórych formach wspiera-

nia działalności innowacyjnej [Dz.U. nr 116, poz. 730] działalnością innowacyjną 

nazywa się działalność polegającą na opracowaniu nowej technologii i uruchomie-

niu na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, 

procesów bądź usług. Natomiast zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycz-

nego innowacyjność to zdolność i motywacja przedsiębiorstw do ustawicznego 

poszukiwania oraz wykorzystywania w praktyce wyników prac B+R, nowych kon-

cepcji, pomysłów i wynalazków [GUS,  2015]. 

Zgodnie z Podręcznikiem Oslo, innowacja to „wdrożenie nowego lub znacząco 

udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marke-

tingowej lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji 

miejsca pracy lub stosunkach z otoczeniem” [OECD&EUROSTAT, 2006]. Za mini-

malny wymóg zaistnienia innowacji uważa się sytuację, w której wprowadzany 

produkt, proces, metoda marketingowa, czy organizacyjna są nowe dla firmy. 

Innowacją są zatem rozwiązania, które firma wypracowała jako pierwsza, ale także 

takie, które zostały przyswojone od innych podmiotów.  

Metodologia Oslo wyróżnia cztery typy innowacji. Innowacje produktowe po-

legają na udoskonaleniu istniejącego lub wprowadzeniu na rynek nowego produk-

tu bądź usługi. Udoskonalenie dotyczy specyfikacji technicznej, komponentów, 

materiałów oraz innych cech funkcjonalnych odzwierciedlających tzw. przyjazność 

dla użytkownika. Innowacje procesowe polegają na zmianie metod wytwarzania, 

co może dotyczyć wdrożenia zarówno nowej, jak i istotnie udoskonalonej metody 

produkcji lub dostawy. Innowacje marketingowe dotyczą zmian w zakresie: wzor-

nictwa i opakowania, metod sprzedaży wyrobów i usług, promocji i reklamy wyro-

bów i usług, czy metod ustalania cen wyrobów i usług. Innowacje organizacyjne 

polegają na wprowadzaniu nowych metod, sposobów organizacji w strukturze 

wewnętrznej przedsiębiorstwa bądź też w jego powiązaniach z otoczeniem.  

E. Stawasz prezentuje kilka źródeł innowacji [Stawasz, 1999, 22]. Z punktu wi-

dzenia pojedynczego przedsiębiorstwa proponuje podział na źródła zewnętrzne  

i wewnętrzne. Do źródeł zewnętrznych zalicza się wyniki badań naukowych i tech-

nicznych prowadzonych w jednostkach naukowo-badawczych, na uczelniach, 

licencje i know-how zakupione lub uzyskane od innych przedsiębiorstw, transfer 

techniki, wspólne projekty, konferencje naukowe, publikacje fachowe, wystawy 

itp. Do wewnętrznych źródeł zalicza wyniki prac prowadzonych przez dane przed-
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siębiorstwo i jego jednostki badawczo-rozwojowe, projekty wynalazcze zgłoszone 

przez pracowników firmy, w szczególności przez kadrę menedżerską 

INNOWACJE W BRANŻY MEDYCZNEJ 

Przedsiębiorstwa funkcjonujące w branży medycznej muszą podejmować 

działalność w trudnym otoczeniu: z jednej strony muszą być otwarte na potrze-

by i cierpienia pacjentów, z drugiej strony istotna jest potrzeba współpracy ze 

środowiskiem lekarskim, a dodatkowo muszą starać się wyprzedzać konkurencję 

oferując coraz bardziej nowoczesne usługi, produkty czy technologie. Nie każda 

firma posiada własne laboratoria badawcze, często wprowadzanie nowych le-

ków wymaga współpracy z jednostkami naukowymi lub uczelniami. Z uwagi na 

duże ryzyko niepowodzenia i długą ścieżkę badawczą, w praktyce firmy farma-

ceutyczne zwykle nie angażują się w prowadzenie badań podstawowych, wyra-

żają zainteresowanie danym produktem lub technologią najczęściej na etapie 

pozytywnych wyników uzyskanych w trakcie prowadzonych badań przedklinicz-

nych.  

Branża medyczna jest uznawana za jedną z kluczowych gałęzi gospodarek ca-

łego świata. W Polsce jeden z pięciu obszarów tematycznych zidentyfikowanych w 

ramach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji odnosi się bezpośrednio do branży 

medycznej – jest to obszar „Zdrowe Społeczeństwo”. W Polsce zostało określo-

nych 19 Krajowych Inteligentnych Specjalizacji, spośród których 3 dotyczą branży 

medycznej i są to: 1. Technologie inżynierii medycznej; 2. Diagnostyka i terapia 

chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej; 3.  Wytwarzanie 

produktów leczniczych. 

Wdrażanie innowacji i prowadzenie badań w branży medycznej jest kosztowne 

i do swojego powodzenia wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Wprowa-

dzenie do obrotu gospodarczego jednego leku, biorąc pod uwagę ryzyko niepo-

wodzeń projektów badawczych, kosztowało w 2012 roku ok. 4 mld dolarów, zaś 

średnie nakłady na jeden lek wahały się w przedziale od ok. 3,7 mld dolarów do 

11,8 mld dolarów [Herper 2013]. 

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE 

Z ostatniego dostępnego badania GUS dotyczącego działalności innowacyjnej 

przedsiębiorstw w Polsce (badania „Innowacje w przemyśle” oraz „Innowacje  

w sektorze usług” zrealizowane w 2015 r. dotyczące zakresu prowadzonej w la-
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tach 2012-2014 działalności innowacyjnej) wynika, że w latach 2012-2014 aktyw-

ność innowacyjną zadeklarowało 18,6% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 

12,3% przedsiębiorstw usługowych (w porównaniu do 18,4% i 12,8% w latach 

2011-2013). Wśród innowacji przeważały innowacje produktowe lub procesowe 

wdrożone w 17,5% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 11,4% przedsiębiorstw  

z sektora usług (analogiczne dane z okresu 2011-2013 to odpowiednio 17,1% oraz 

11,4%). Szczegółowe dane dotyczące pozostałych typów innowacji prezentuje 

tabela 1. 

Tabela 1. Typy wdrożonych innowacji w poszczególnych rodzajach przedsiębiorstw 

w % przedsię-
biorstw ogó-

łem 
lata 

Innowacje 
produk-
towe lub 
proceso-

we 

Innowacje 
produk-

towe 

Innowa-
cje pro-
cesowe 

Innowacje 
organiza-

cyjne 

Innowacje 
marketin-

gowe 

Przedsiębior-
stwa przemy-
słowe 

2011
-

2013 

17,1 11,0 12,8 8,3 7,5 

2012
-

2014 

17,5 11,7 12,9 8,4 7,6 

Przedsiębior-
stwa usługowe 

2011
-

2013 

11,4 5,8 8,5 7,1 7,0 

2012
-

2014 

11,4 6,8 8,4 9,7 7,9 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie GUS, Innowacje w przemyśle oraz Innowacje w sektorze 

usług, 2015. 

Spośród innowacji produktowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej 

wprowadzały nowe lub istotnie ulepszone wyroby (dotyczy to 10,7% przedsię-

biorstw), a podmioty w sektorze usług – nowe lub istotnie ulepszone usługi (w 

przypadku 4,7% przedsiębiorstw). W ramach innowacji procesowych, przedsię-

biorstwa przemysłowe najczęściej wcielały w życie nowe lub ulepszone metody 

wytwarzania produktów (10,0%), a podmioty z sektora usług najchętniej wdrażały 

nowe metody wspierające procesy (6,1%). Znamiennym jest, że największy udział 

przedsiębiorstw, które wprowadziły innowacje produktowe lub procesowe zaob-

serwowano w działach przemysłu bezpośrednio lub pośrednio związanych z sekto-

rem zdrowia: Produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków  
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i pozostałych wyrobów farmaceutycznych (45,6%), Produkcja chemikaliów i wyro-

bów chemicznych (38,9%), a w sektorze usług – w działach: Ubezpieczenia, rease-

kuracja oraz fundusze emerytalne, z wyłączeniem obowiązkowego ubezpieczenia 

społecznego (64,8%) oraz Badania naukowe i prace rozwojowe (33,6%). Wśród 

innowacji organizacyjnych najczęściej decydowano się na nowe procedury organi-

zacyjne w przedsiębiorstwach przemysłowych (6,2%) oraz nowe metody podziału 

zadań i uprawnień decyzyjnych w sektorze usług (6,2%). Z kolei spośród innowacji 

marketingowych w przemyśle najbardziej popularne były zmiany w projek-

cie/konstrukcji lub opakowaniu wyrobów i usług (4,4%), a w sektorze usług – naj-

częstsze innowacje dotyczyły nowych mediów lub technik promocji produktów 

(5,4%). 

W 2014 roku nakłady na działalność innowacyjną wyniosły w przedsiębior-

stwach przemysłowych 24621,6mln PLN (o ponad 17% więcej niż rok wcześniej),  

z czego 75,3% stanowiły nakłady inwestycyjne. W sektorze usług z łącznej kwoty 

12995,2 mln PLN (a było to 8% więcej niż w roku 2013) nakładów na działalność 

innowacyjną 43,2% środków przeznaczono na inwestycje, a 22,7% na działalność 

badawczo-rozwojową. Przeważająca część środków przeznaczana przez przedsię-

biorstwa na działalność innowacyjną pochodziła ze źródeł własnych (69,2%  

w podmiotach sektora przemysłowego oraz 67% w sektorze usług). Środki pocho-

dzące z zagranicy stanowiły daleko mniejszy odsetek nakładów w obu typach 

przedsiębiorstw – 10,1% oraz 16,6% odpowiednio. W 2014 roku wprowadzenie 

na rynek produktów nowych lub istotnie ulepszonych przyniosło efekt w postaci 

przychodów ze sprzedaży stanowiących odpowiednio 8,8% i 3,3% przychodów 

ogółem przedsiębiorstw sektora przemysłowego i podmiotów usługowych. 

INNOWACYJNOŚĆ BRANŻY MEDYCZNEJ W POLSCE 

Udział wydatków na zdrowie w PKB jest uznawany za jeden z podstawowych 

wskaźników dotyczących systemu opieki zdrowotnej. Jego zróżnicowanie pomiędzy 

krajami wg danych OECD prezentuje Rysunek 1. Największym udziałem wydatków 

na zdrowie w strukturze PKB mogą się pochwalić Stany Zjednoczone (16,4 %), jed-

nocześnie zachowując bardzo wysoki udział wydatków finansowanych przez sektor 

prywatny (8,5 % PKB, obok Chile są to jedyne kraje OECD z udziałem wydatków 

publicznych nieprzekraczających 50 % całkowitych wydatków na zdrowie). 
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Rysunek 1. Udział wydatków na zdrowie (z wyłączeniem nakładów inwestycyjnych) jako udział 

w PKB, 2013. 

Źródło: OECD Health Statistics 2015. 

Polska (6,4 %) pod względem wydatków na ochronę zdrowia w PKB jest jed-

nym z najsłabszych krajów OECD wyprzedzając jedynie Turcję  (5,1 %), Estonię (6 

%) i Meksyk (6,2 %), i osiągając wartości znacznie poniżej średniej dla wszystkich 

krajów OECD (8,9 %). Natomiast pod względem podziału finansowania wydatków 

na zdrowie na środki prywatne i publiczne sytuacja w Polsce (71 %) nie odbiega 

zbytnio od średniej OECD (71 %). 

W ciągu ostatniej dekady tempo wzrostu wydatków na ochronę zdrowia  

w OECD wzrosło o ok. 1 %, natomiast tempo wzrostu dla Polski kształtowało się 

powyżej średniej i wyniosło 3,8 %. W ogólnej wartości wydatków na zdrowie duży 

udział  (ok. 20%) mają wydatki na środki farmaceutyczne, które dla krajów OECD  

w roku 2013 osiągnęły wartość ok. 800 mld dolarów (OECD Indicators, 2015). 

Warto prześledzić różnice w poziomie wskaźników innowacyjności poszczegól-

nych województw Polski. Rysunek 2 przedstawia wewnątrzzakładowe wydatki na 

B+R w przeliczeniu na mieszkańca. 
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Rysunek 2. Wewnątrzzakładowe wydatki na B+R w przeliczeniu na mieszkańca w Polsce  
w latach 2010-2013. 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Eurostatu [rd e gerdreg]. 

W badanym okresie wewnątrzzakładowe wydatki na B+R wzrosły w Polsce  

o ponad 30% – z poziomu 68,6 do 90,3 euro w przeliczeniu na mieszkańca. Choć 

między 2010 a 2013 rokiem we wszystkich regionach zaobserwowano przyrost 

wydatków, to ewidentnym liderem kraju jest województwo mazowieckie, w któ-

rym wydatki te wzrosły z 203,8 do 256,9 euro per capita. O tym jak ogromna jest 

przewaga tego obszaru nad pozostałymi może świadczyć choćby fakt, iż poziom 

wydatków tego województwa w roku początkowym analizy (2010) był prawie 

dwukrotnie wyższy niż poziom wydatków odnotowany w roku ostatnim (2013) 

drugiego w kolejności województwa – małopolskiego (119,5 euro per capita). 

Przedstawione dane wskazują, że województwa dzielą się na te, które próbują 

gonić Mazowsze wydatkując na B+R co najmniej 60 euro na mieszkańca (małopol-

skie, pomorskie, podkarpackie, dolnośląskie, wielkopolskie, śląskie oraz łódzkie) 

oraz te, które pozostają daleko w tyle przeznaczając na prace badawczo-

rozwojowe mniej niż 45 euro na mieszkańca. 

Rysunek 3 przedstawia zatrudnienie w sektorze B+R w poszczególnych obsza-

rach Polski. Jak widać liczba osób wykonujących prace badawczo-rozwojowe sys-

tematycznie rośnie. W badanym okresie zatrudnienie to w skali kraju wzrosło o ok. 

12% osiągając poziom ponad 145 tys. osób. 
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Rysunek 3. Liczba zatrudnionych w sektorze B+R w Polsce w latach 2010-2013 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Eurostatu [rd_p_persreg]. 

Ponownie na pozycji lidera plasuje się województwo mazowieckie zatrudniają-

ce w 2013 roku prawie 28% personelu badawczego kraju. Na drugim miejscu zna-

lazło się województwo małopolskie angażujące ponad 12% zatrudnionych w tym 

sektorze. Pozostałe województwa osiągnęły wynik poniżej 10%. Najgorzej w tym 

zestawieniu przedstawia się pozycja woj. lubuskiego, w którym prace B+R wyko-

nywało w 2013 roku zaledwie 1.100 osób. 

Uzupełnieniem obrazu innowacyjności polskich regionów będzie analiza liczby 

zgłoszeń patentowych do Europejskiego Biura Patentowego ogółem, biotechnolo-

gicznych oraz tych z zakresu nauk medycznych (kod IPC: Medical or veterinary 

science; hygiene), co zostało przedstawione na rysunku 4 i 5. 
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Rysunek 4. Zgłoszenia patentowe do Europejskiego Biura Patentowego ogółem w Polsce w 
latach 2008-2012. 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Eurostatu [pat ep rtot]. 

 
Rysunek 5. Biotechnologiczne zgłoszenia patentowe do Europejskiego Biura Patentowego w 
Polsce w latach 2008-2012. 

Źródło: Opracowanie własne na podst. danych Eurostatu [pat ep rbio]. 

We wszystkich analizowanych latach największą liczbę zgłoszeń patentowych 

ogółem odnotowywano w województwie mazowieckim. W 2012 roku stanowiły 

one ponad 27% wszystkich zgłoszeń, czyli dwukrotnie więcej niż w przypadku 
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znajdującego się na drugim miejscu woj. małopolskiego. W badanym okresie 

istotnie poprawiła się pozycja woj. łódzkiego, które zdołało podwoić liczbę zgła-

szanych patentów plasując się na trzeciej pozycji rankingu. Jeśli chodzi o innowacje 

biotechnologiczne, to we wszystkich województwach, dla których dostępne były 

dane, ich liczba istotnie zmalała w 2012 roku w stosunku do roku poprzedniego. 

Nie zmieniło to jednak kolejności trzech liderów rankingu: woj. mazowieckie (pra-

wie 20% wszystkich zgłoszeń) oraz woj. łódzkie i woj. lubelskie (po 16% wszystkich 

zgłoszeń).  

W przypadku zgłoszeń patentowych zaliczanych grupy IPC Medical or veterina-

ry science; hygiene, rok 2012 przyniósł zmianę na pozycji lidera. Województwo 

mazowieckie w badanym okresie radziło sobie coraz gorzej i finalnie zostało zde-

tronizowane przez woj. łódzkie, które w ostatnich latach poprawiało swoje osią-

gnięcia innowacyjne i może pochwalić się prawie 23% wszystkich zgłoszeń paten-

towych (woj. mazowieckie – prawie 22%). W przypadku pozostałych województw 

ciężko mówić o jakichkolwiek trwałych tendencjach. 

PERSPEKTYWY DLA ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI INNOWACYJNEJ 

Piąta edycja Globalnego Barometru Innowacji objęła swoim zasięgiem 23 kraje, 

w których menedżerowie (2.748 osób) odpowiedzialni za strategię innowacyjną  

w swoich przedsiębiorstwach odpowiedzieli na szereg pytań dotyczących percep-

cji innowacji w ciągle zmieniającym się globalnym środowisku konkurencyjnym 

oraz tego co myślą o sposobach wspierania innowacyjności w swoich krajach. Po 

raz pierwszy do udziału w badaniu zostali zaproszeni także przedstawiciele opinii 

publicznej (1.346 osób z wykształceniem wyższym, z najwyższego kwartyla docho-

dów regularnie śledzących wiadomości ze świata biznesu i polityki), których po-

proszono o wyrażenie swojego zdania na temat znaczenia i wartości innowacji 

oraz perspektyw dla rozwoju innowacyjności. W Polsce w ankiecie wzięli udział 

jedynie przedstawiciele kadry zarządzającej. 

Zarówno kadra zarządzająca, jak i opinia publiczna są optymistami jeśli chodzi  

o cyfrową transformację świata. 68% menedżerów oraz 64% obywateli oczekuje 

pozytywnych efektów czwartej rewolucji przemysłowej. 61% menedżerów dekla-

ruje wykorzystywanie dużych zbiorów danych do wspomagania procesów decy-

zyjnych (wzrost z 53% w 2014 roku), a 77% widzi finansowe korzyści z nawiązywa-

nia współpracy (wzrost z 64% w 2014 roku). Pomimo tego, że większość przed-

stawicieli kadry zarządzającej widzi konieczność wdrażania zmian radykalnych by 
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nie pozostać w tyle za firmami innowacyjnymi, nadal 57% preferuje rozwiązania 

bezpieczniejsze, polegające na wdrażaniu stopniowych zmian i chronieniu rdzenia 

działalności. Obie badane grupy są zgodne co do tego, że rządy powinny bardziej 

wspierać działania innowacyjne. 30% obywateli twierdzi, że to rząd powinien być 

głównym motorem dla innowacji, a jedynie 12% twierdzi, że w ich krajach tak 

właśnie jest. 

Jak wskazuje badanie, 77% polskich menedżerów patrzy optymistycznie na 

perspektywę wkroczenia w okres czwartej rewolucji przemysłowej, co plasuje nasz 

kraj powyżej średniej globalnej (68%) oraz wyniku dla krajów uważanych za lide-

rów innowacji: USA (63%), Korei Południowej (50%), Niemiec (39%) oraz Japonii 

(33%). 54% menedżerów w Polsce zwraca uwagę na to, że prawdopodobieństwo 

sukcesu procesów innowacyjnych będzie wyższe dzięki wykorzystaniu metod 

obliczeniowych i analizy danych, które zapewniają szerszą wiedzę strategiczną  

i wspierają procesy decyzyjne. Jest to wynik o 8 punktów procentowych wyższy niż 

w 2014 roku, ale nadal niższy od średniej globalnej (61%). W ostatnim roku znacz-

nie wzrosły w Polsce przychody i zyski ze wspólnych inicjatyw innowacyjnych. 

Takowy wzrost zadeklarowało 82% menedżerów w porównaniu do 57% w roku 

2014. Jest to o 5 punktów procentowych więcej niż wynosi średnia globalna.  

W ciągu ostatnich kilku lat, wprowadzenie całkowicie nowego produktu, czy usługi 

istotnie wpłynęło na pozycję i wyniki aż 47% przedsiębiorstw. Powszechna jest 

obawa, że firmy nie zdołają na bieżąco wprowadzać zmian dostosowujących je do 

szybko rozwijających się technologii. W Polsce takie obawy ma 84% menedżerów, 

czyli o 3 punkty procentowe więcej niż średnio na świecie. 

We wszystkich analizowanych krajach kadra menedżerska opowiada się  

w większości za stopniowym wprowadzaniem innowacji tak, by chronić rdzenną 

działalność i zapewnić tym samym środki na rozwój inicjatyw innowacyjnych.  

W większości badanych gospodarek menedżerowie woleli maksymalizować wyniki 

z istniejących strumieni zysków i modeli biznesu, aniżeli otwierać się na nowe 

źródła i wdrażać innowacyjne modele biznesu. W Polsce zadeklarowało taki wybór 

54% menedżerów (średnia globalna to 58%). Spośród badanych przedsiębiorstw 

68% (dokładnie tyle samo co w Polsce) zadeklarowało, że posiada jasno sformu-

łowaną strategię wdrażania innowacji. Niestety aż 62% z nich przyznało, że propo-

nowanie radykalnych rozwiązań i tak nie przychodzi im łatwo. Czynnikiem, który 

wpływa hamująco na innowacyjność jest ryzyko. Skarży się na nie aż 72% mene-
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dżerów ze Szwecji i Meksyku, 68% kadry z Korei Południowej i 66% z USA. W Pol-

sce skarży się na nie znacznie mniej bo jedynie 34% menedżerów. Jest to jednak 

wynik o 16 p.p. wyższy niż rok temu. Menedżerowie zapytani o to, jaki typ inno-

wacji wpłynął w największym stopniu na wyniki przedsiębiorstwa w 58% przypad-

ków wskazali na ulepszenie istniejących produktów i usług, a w 34% na wdrożenie 

nowego modelu biznesowego. Jedynie niemieckie i amerykańskie przedsiębior-

stwa deklarują względną gotowość do zaakceptowania długoterminowego zwrotu 

z inwestycji w przełomową innowację (ok. 40% przedsiębiorców). Na świecie 

średnio gotowych jest na to 21% firm, a w Polsce jeszcze mniej – zaledwie 18%. 

Barometr prezentuje główne bariery innowacyjności: trudności w zdefiniowaniu 

skutecznego modelu biznesowego wspierającego nowe pomysły (64% wskazań 

menedżerów i 36% wskazań obywateli), problemy w przyjęciu i zintegrowaniu 

zewnętrznych innowacji w przedsiębiorstwie (63% i 36% wskazań odpowiednio), 

wewnętrzna inercja i niemożność przekucia pomysłów w działania (60% i 43%), 

niedostateczne inwestycje i wsparcie finansowe (60% i 50%), niewystarczające  

i nieadekwatne umiejętności kadry (58% i 41%), niezdolność do podjęcia ryzyka 

(58% i 44%), brak wsparcia ze strony władz przedsiębiorstwa (54% i 47%). 

Niepokojące jest to, że zaledwie 38% polskich menedżerów uważa, że nasz sys-

tem edukacji jest dostosowany do wzrastających potrzeb prywatnego sektora  

w zakresie szkolenia kadry i wyposażania pracowników w pożądane umiejętności. 

Dla porównania, takie dostosowanie deklaruje 85% menedżerów z Indonezji, 79% 

menedżerów z Kanady i Indii, 77% z Chin, 74% z Niemiec i 72% z USA. Zapewne 

dlatego aż 24% przedstawicieli kadry zarządzającej oczekuje aktywnego włączenia 

się świata biznesu w szkolenia dopasowujące umiejętności pracowników do aktu-

alnych potrzeb.  

54% menedżerów i 61% przedstawicieli opinii publicznej zakłada pozytywny 

wpływ rewolucji cyfrowej na zatrudnienie. W Polsce pogląd ten podziela znacznie 

mniej, bo tylko 39% menedżerów. Jest to zapewne związane z tym, że postępująca 

automatyzacja doprowadzi przejęcia części zadań przez maszyny (29% wskazań), 

ograniczy możliwości pracy i/lub zmniejszy wynagrodzenia gorzej wykwalifikowa-

nej kadry (29% wskazań). Jednocześnie menedżerowie dostrzegają to, że automa-

tyzacja zapewni pracownikom szansę objęcia nowych, potencjalnie bardziej od-

powiedzialnych stanowisk (41% wskazań), które niosą za sobą mniejsze ryzyka 

pracownicze (40% wskazań). 
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Cieszy fakt, iż w 2015 roku odnotowano w Polsce bardzo istotny przyrost 

przedsiębiorstw, które zadeklarowały wzrost przychodów i zysków generowanych 

w wyniku podejmowania wspólnych działań innowacyjnych. O ile w 2014 roku taki 

wzrost zaobserwowano w 57% firm, to w 2015 roku było to już 82% podmiotów. 

Rosnące oczekiwania społeczne dotyczące przedłużania życia ludzkiego, po-

prawy warunków bytowania i leczenia nie tylko chorób przewlekłych, ale i rzadkich 

powodują nieustanny rozwój branży medycznej, rozbudowę infrastruktury i po-

stęp technologiczny tej branży. Nieustannie rosną także globalne wydatki na opie-

kę zdrowotną, w 2013 roku wyniosły one 7,2 bln USD (10,6% światowego PKB), 

szacowany jest ich wzrost w latach 2014-2018 do wartości ok. 9,3 bln USD przy 

zakładanym tempie wzrostu na poziomie ok. 5 % rocznie (2015 Global Health Care 

Outlook, 2015, 1). 

Z uwagi na swoje rozmiary reprezentatywny dla sektora opieki zdrowotnej 

może być uznany rynek farmaceutyczny, dla którego sprzedaż w roku 2006 wynio-

sła 567 mld USD, zaś w roku 2015 już 770 mld USD, uzyskując tym samym trend 

rosnący. Według prognoz przedstawionych na rysunku 6 szacuje się, iż w roku 

2020 wartość światowego rynku farmaceutycznego przekroczy bilion dolarów. 

 

Rysunek 6. Przychody światowej branży farmaceutycznej w latach 2006-2020 wg rodzajów 

preparatów 

Źródło: Global pharmaceutical revenue distributed by technology from 2006 to 2020, Statista. 

Trend rosnący wykazują także wydatki na B+R, które w roku 2015 dla branży 

farmaceutycznej wyniosły 141 mld USD, zaś prognozy na rok 2020 mówią o pla-
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nowanym osiągnięciu wydatków na B+R dla tego sektora na poziomie 160 mld 

USD – rysunek 7. 

 

Rysunek 7. Wielkość światowych wydatków sektora farmaceutycznego na B+R w latach 2006-
2020 

Źródło: Total global pharmaceutical spending on research and development from 2006 to 
2020, Statista. 

 Na tle światowego, czy amerykańskiego rynku, wartość polskiego rynku 

wyrobów medycznych nie jest imponująca i wynosi ok. 2 mld USD, jednak 

zdecydowaną większość tej kwoty (ok. 85 %) stanowią wyroby importowane. 

Dla roku 2020 szacuje się osiągnięcie wartości wyrobów medycznych dla 

Polski na poziomie ok. 3 mld USD [Włodarczyk]. Tendencje wzrostowe ob-

serwuje się także dla rynku farmaceutycznego w Polsce, który w 2015 roku 

osiągnął wartość prawie 30 mld PLN przy tempie wzrostu ok. 5 % względem 

roku poprzedniego [Rynek Zdrowia, 2015]. Prognozy zakładają dalszy wzrost 

rynku farmaceutycznego, który na koniec roku 2016 może osiągnąć wartość 

ok. 30,7 mld PLN [Frąckowiak, 2016]. 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

Chociaż prowadzenie działalności innowacyjnej jest jednym z kluczowych 

czynników sukcesu rynkowego, to jednak wśród przedsiębiorstw prowadzących 

działalność w Polsce, niewiele jest podejmujących aktywność innowacyjną: nie-

spełna co piąte przedsiębiorstwo przemysłowe i co ósme przedsiębiorstwo usłu-

gowe deklarowało aktywność innowacyjną w latach 2012-2014. Systematycznie 

rosną jednak nakłady przeznaczane na działalność innowacyjną i w dużej mierze są 
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to nakłady inwestycyjne, na dalszym miejscu – nakłady na działalność badawczo-

rozwojową.  

Branża medyczna posiada nietypową strukturę i jest bardzo wymagającą dzie-

dziną gospodarki. Funkcjonowanie w obszarze technologii medycznych i opieki 

zdrowotnej wymaga ciągłego doskonalenia się podmiotów, nieustannego prowa-

dzenia prac badawczych w poszukiwaniu nowych rozwiązań, odpowiadania na 

potrzeby społeczne i rosnące oczekiwania, a dodatkowo oczekuje się ponoszenia 

wysokich nakładów finansowych i czasowych, przy zaangażowaniu dobrze wykwa-

lifikowanego personelu i specjalistycznego sprzętu. Warto również pamiętać, że 

jest to branża poddana mocnym regulacjom i wymuszająca przestrzegania naj-

wyższych standardów prowadzenia prac badawczych z udziałem zwierząt lub ludzi 

(wymagane zgody Komisji Bioetycznych).  

Polska na tle krajów OECD lub Unii Europejskiej wypada słabo, znajduje się 

wśród najsłabszych krajów, jednak osiągane w ostatnich latach tempo wzrostu 

wydatków na opiekę zdrowotną, nakładów na B+R, wykorzystanie funduszy Unii 

Europejskiej pozwalają mieć nadzieję na poprawę tej sytuacji i nadrabianie istnie-

jących różnic. Znacząco wzrosło zatrudnienie w sektorze badawczo-rozwojowym 

w Polsce – o ok. 12 % w roku 2013 względem roku 2010, zaś niekwestionowanym 

liderem pod względem liczby zatrudnionych w sektorze B+R jest województwo 

mazowieckie. Jest to także obszar największej liczby zgłoszeń patentowych wśród 

regionów Polski. Warto także pamiętać o fakcie, iż podejmowana działalność in-

nowacyjna coraz częściej przekłada się na wzrost przychodów i zysków dla przed-

siębiorstw – w 2015 roku aż 82 % przedsiębiorstw zadeklarowało wzrost przycho-

dów i zysków powstałym w wyniku podejmowanych działań innowacyjnych. 

Oznacza to, że działalność innowacyjna przestaje pozostawać jedynie w obszarze 

prób i marzeń, a zaczyna coraz bardziej realnie przekładać się na poprawę sytuacji 

finansowej rodzimych firm. 
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kriminalite na nich páchanej. 
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ÚVOD DO INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 

Informačná bezpečnosť je celosvetový problém. Ľahký prístup k internetu 

spôsobuje, že sa deti dostávajú k informáciám a tie ich môžu negatívne ovplyvniť. 

Zväčšuje sa narušovanie súkromia, zneužívanie identity, duševného vlastníctva a 

javy, ktoré súvisia so svetom informačných technológií. Na negatívny vplyv médií 

upozorňujú rodičia a učitelia, psychológovia a odborníci na informačné technoló-

gie. Problematika informačnej bezpečnosti je veľmi obsiahla a zahŕňa technolo-

gickú bezpečnosť, ochranu osobných, firemných a štátnych informácií a možné 

negatívne dopady na populáciu. Patria sem prirodzené riziká, cielené útoky a 

nečestné zámery. Z tohto pohľadu je informačná bezpečnosť riešená v oblasti 

technickej, spoločenskej a legislatívnej. Európske hospodárske spoločenstvo pod-

poruje iniciatívu Európskej komisie Bezpečný internet a siete INSAFE a INHOPE na 

podporu bezpečného používania internetu deťmi. Vznikajú nové pravidlá smeru-

júce k zvyšovaniu informačnej bezpečnosti. V roku 2009 boli vypracované Bezpe-

čnejšie zásady využívania sociálnych sietí v EÚ a v roku 2010 súpis usmernení vzť-

ahujúcich sa na výrobu a poskytovanie on-line obsahu pre deti a mladých ľudí. V 

roku 2011 vstúpila do platnosti smernica o boji proti sexuálnemu zneužívaniu a 

sexuálnemu vykorisťovaniu detí a proti detskej pornografii, ktorá kriminalizuje 

zločiny ako je detská pornografia, grooming detí (nadviazanie priateľstva s deťmi 

za účelom ich sexuálneho zneužitia), sexuálne zneužívanie prostredníctvom webo-

vej kamery, alebo pozeranie detskej pornografie na internete. Na problematiku 

reagujú v niektorých krajinách vytvorením tiesňových liniek, poskytovaním bezp-

latného softvéru na rodičovskú kontrolu, vytváraním mechanizmov na oznamova-

nie škodlivého a nezákonného obsahu. Európska komisia zaradila boj proti počí-

tačovej kriminalite za prioritu v rámci stratégie vnútornej bezpečnosti a za dôležitú 

sa považuje prevencia. 9. február vyhlásila za Európsky deň bezpečného internetu. 

Deti používajú internet už pred začiatkom školskej dochádzky a sú v tom-

to virtuálnom svete zraniteľné. Preto je potrebné ich chrániť. Vplyv na bez-

pečnosť detí nie je možné vopred predvídať, kvôli rozvíjajúcim sa mož-

nostiam internetu. Základom stratégie sú štyri piliere, ktoré sa navzájom 

dopĺňajú [Bobot, Jakubeková, 2013]: 1) Podpora kvality on-line obsahu pre 

mladých ľudí, 2) Zvyšovanie informovanosti a zlepšovanie možností, 3) Vyt-

váranie bezpečného on-line prostredia pre deti, 4) Boj proti pohlavnému 

zneužívaniu a sexuálnemu vykorisťovaniu detí.  
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Potrebné je deti nielen chrániť ale aj posilniť digitálnu gramotnosť detí 

a ich rodičov, aby sa mohli sami chrániť. Školy sa musia zamerať na 

zvyšovanie gramotnosti detí v oblasti informačného prostredia, na rozvoj 

sociálnych schopností a povedomia. V súčasnosti sa Európsky parlament 

zaoberá nariadením na ochranu osobných údajov a smernicou na ochranu 

údajov na účely súdneho vyšetrovania. Európska komisia zavádza pravidlá 

pre lepšiu kontrolu nad používaním osobných údajov. Dôležitou novinkou je 

„právo byť zabudnutý“. To umožňuje občanom žiadať o odstránenie svojich 

osobných údajov z rôznych databáz, ktoré nie sú na to oprávnené. Dôraz sa 

kladie na potrebu súhlasu na využívanie a prenos osobných údajov a na po-

kuty a sankcie za porušenie práv na ochranu súkromia. Slovensko sa zapája 

do medzinárodných aktivít, ako je napríklad deň bezpečnejšieho internetu, 

ktorý začiatkom februára od roku 2004 organizuje európska organizácia IN-

SAFE vo viac ako 65 krajinách sveta. Zameraný je na podporu bezpečnejšieho 

a zodpovedného využívania online technológií a mobilných telefónov pred-

ovšetkým u detí a mladých ľudí na celom svete. V roku 2012 bola pri tejto 

príležitosti v Bratislave symbolicky pokrstená publikácia Deti v sieti, ktorá je 

bezplatne dostupná na stiahnutie na www.zodpovedne.sk [Bobot, Jaku-

beková, 2013]. 

V Slovenskej republike sa na základe Stratégie pre informačnú bezpečnosť 

z roku 2008 a akčného plánu mapujú možnosti školského a iného 

vzdelávania. Pre jednotlivých používateľov informačných a komunikačných 

technológií sa vytvoria v oblasti informačnej bezpečnosti štandardy znalostí. 

Vo všetkých vzdelávacích programoch vzdelávania sa zameria na zvýšenie 

možnosti ochrany pred hrozbami internetu a uskutočňovať sa bude 

konkrétne pre cieľové skupiny. Informačná bezpečnosť bude súčasťou 

všetkých predmetov nielen predmetu informatika. Bude sa podporovať pu-

blikovanie odbornej literatúry a metodických dokumentov zameraných na 

riešenie informačnej bezpečnosti. Na základe strategických materiálov 

Slovenskej republiky a Európskej únie je stratégia vypracovaná na  obdobie 

piatich rokov. V praxi sa jej uplatnenie žiada aj v oblasti vzdelávania v regio-

nálnom školstve [Národná stratégia 2008]. Hoci sa začlenenie mediálnej 

gramotnosti do školského vzdelávania na základnom stupni hodnotí pozit-

ívne, naliehavou výzvou je aj zapojenie všetkých pedagogických pracovníkov, 
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mládeže a rodičov, a nevyhnutný je takisto aj proces harmonizácie medzi 

školami [Kováčová, Klimo, 2013]. 

CHARAKTERISTIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI 

Súčasná doba Internetu, počítačov a iných informačných technológií pri-

niesla okrem svojich nesporných výhod aj množstvo hrozieb, ktoré ohrozujú 

deti a dáta na každom kroku virtuálneho internetového sveta. Preto je nutné 

a potrebné urobiť opatrenia, ktoré minimalizujú pôsobenie týchto hrozieb. 

Dôležitým sa stáva budovanie informačnej bezpečnosti a bezpečnostného 

povedomia celej spoločnosti. 

Informačná bezpečnosť je podľa medzinárodného štandardu ISO/IEC 

270011, ochrana informácie pred množstvom hrozieb. Informácia je obsa-

hom údajov a vyskytuje sa v rozličných formách: písomnej, ústnej, obrazovej, 

elektronickej. Na jej spracovávanie sa používajú rozličné prostriedky. Ohroz-

enie informácie je problém, ktorý treba rýchle a účinne riešiť. Ochrana 

informácie vychádza z toho, na aký účel sa informácia používa a čo ju a akým 

spôsobom ohrozuje. Základné bezpečnostné požiadavky na ochranu inform-

ácie sú dostupnosť, dôvernosť, autentickosť a integrita: Dostupnosť inform-

ácie znamená, že informácia je k dispozícii oprávneným osobám vždy, keď ju 

potrebujú. Dôvernosť informácie znamená, že sa informácia nedostane do 

rúk neoprávneným osobám. Integrita údajov vylučuje možnosť zmeny údajo-

v. Autentickosť informácie znamená zaistenie integrity a zároveň pôvodu 

dokumentu [Národná stratégia 2008]. 

Informačný systém sa skladá z prvkov, akými sú dáta, hardvér, softvér, 

ľudské zdroje alebo stavebné priestory. Proces, ktorým sa rozumie ochrana 

informačných systémov je navrhovanie, schvaľovanie a implementácia softv-

érových, hardvérových, technických a sociálno-personálnych ochranných 

opatrení, spojených s minimalizáciou strát, vzniknutých v dôsledku poškod-

enia, zničenia alebo zneužitia týchto systémov. „Stav, ktorý je snaha dosiah-

nuť pomocou tohto komplexu opatrení, sa nazýva informačná bezpečnosť 

(INFOSEC), bezpečnosť informačných a komunikačných technológií (IT/CT), 

bezpečnosť informačných systémov (BIS)“ [ Loveček, 2007, s.11 ]. 

Informačná bezpečnosť nezáleží len od hardvéru a softvéru, ale aj od ľudí 

a ich riadení. Najväčšou hrozbou informačného systému je jeho užívateľ. 

Bežnou ľudskou vlastnosťou je veci zľahčovať, mýliť sa, nedodržiavať pravidlá 
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a konať unáhlene. Informačný systém sa neustále vyvíja a jeho bezpečnosť je 

dynamická záležitosť, preto je potrebné ochranné opatrenia neustále prispô-

sobovať. Tak ako v každej bezpečnosti, neexistuje 100% pokrytie všetkých 

hrozieb. V očiach užívateľov, bezpečnosť v mnohých prípadoch predstavuje 

nadbytočnosť a skomplikovanie práce. Informačné systémy sa navrhovali s 

ohľadom na funkčnosť, nie na bezpečnosť. Ich úroveň bezpečnosti dosiah-

nutá technickými prostriedkami je obmedzená a má byť podporená vho-

dným riadením. Rozlišujeme tieto druhy bezpečnosti: fyzická bezpečnosť, 

počítačová bezpečnosť, personálna bezpečnosť, komunikačná bezpečnosť 

a logická bezpečnosť [Loveček, 2007]. 

Informačná bezpečnosť je stav, ktorý sa snažíme dosiahnuť pomocou 

súboru opatrení. a skladá sa z týchto častí: fyzická, komunikačná, počítačová, 

logická a personálna bezpečnosť. 

INTERNETOVÁ KRIMINALITA 

Internetová kriminalita zahrňuje takú trestnú činnosť, kde sieťové pripo-

jenie môže byť nástrojom, cieľom alebo miestom páchania trestného činu. 

Internetová trestná činnosť zahrňuje široké spektrum aktivít, ktoré môžu 

viesť ku krádežiam, podvodom, vydieraniam, sexuálnym deliktom a iným 

činom. Trestné činy môžeme rozdeliť nasledovne: 1. Trestné činy, ktoré sa 

zameriavajú na počítačové siete alebo zariadenia priamo: malware, denial-

of-service attacks (odopretie služby), počítačové vírusy. Malware je počítač-

ový program, ktorý je určený k vniknutiu do počítačového systému, alebo 

k jeho poškodeniu. Nakazené počítače sú zneužívané k rozosielaniu spamu 

a nezákonného obsahu, alebo sú zapojené v útokoch spôsobujúcich nefun-

kčnosť iných systémov (Distributed Denial of Servise) ako nová forma vydie-

račstva. Spam je druh nevyžiadanej komunikácie. Počítačoví vírusy sú pro-

gramy, ktoré sa šíra z jedného počítača do druhého, s cieľom znemožniť jeho 

fungovanie. 2. Trestné činy, ktoré sú umožnené pomocou počítačových sietí 

alebo zariadení: kyberstalking, krádeže identity (za pomoci sociálneho inžini-

erstva) a podvody s tým spojené, phishing, pharming. Kyberstalking je opa-

kované obťažujúce a výhražné chovanie prostredníctvom internetu, alebo 

iných prostriedkov komunikácie. Phishing je podvodná technika na internete 

na získavanie údajov. Tvári sa napríklad ako stránka banky a takto získa citlivé 

údaje k účtom klientov. Pharming pracuje na takých istých princípoch ako 



Východiská pre bezpečnosť detí v prostredí internetu 

 168 

phishing, ale užívateľ je presmerovaný na podvodnú stránku aj pri kliknutí na 

správny odkaz. Patrí sem aj porušovanie autorských práv [Hulanová, 2013]. 

Internetová kriminalita páchaná na deťoch 

Môžeme sem zaradiť kyberšikanu, kybergrooming a online detskú 

pornografiu.  

Kyberšikana je špecifický druh šikanovania, ktorý využíva internet, 

mobilné telefóny a ďalšie nástroje moderných komunikačných technológií za 

účelom ublíženiu alebo zosmiešneniu inej osoby. Môže mať rôznu podobu. 

Agresor môže obeti zasielať výhražné, kruté e-maily a SMS správy, obeť 

môže dostávať výhražné telefonáty alebo môže byť obťažovaná cez chat. 

Agresor môže vytvárať webové stránky, kde môže obeť urážať a 

zosmiešňovať. Patrí sem aj rozosielanie obrázkov, fotografií, videonahrávok 

ľuďom z okolia obete, kde je obeť zosmiešňovaná, alebo tiež vyvesenie 

pornografických fotografií s tvárou obete. Existujú prípady, kedy agresor 

získal heslá a identifikačné údaje obete a pod jej menom zasielal ostatým na 

internete vulgárne a obťažujúce správy, fotografie a videa.  

Kybergrooming označuje chovanie užívateľa internetu, ktorý má v dieťati 

vyvolať falošnú dôveru, pripraviť ho na schôdzku a obeť pohlavne zneužiť. 

Deje sa to cez verejný chat, zoznamky, ICQ a emaily. Grooming označuje v 

širšom slova zmysle manipulatívne chovanie. Agresor je trpezlivý, hovorí o 

význame lásky, do konverzácie vkladá témy sexuálnej povahy, žiada po obeti 

intímne fotografie a kybersex prostredníctvom webkamery. Páchatelia týc-

hto trestných činov sú dospelí ale aj mladiství a ich počet stále rastie. Mno-

hokrát nemajú žiadne záznamy o trestných činoch.  

Detská pornografia dávno pred vznikom a vývojom počítačov a internetu, 

ale dnes sa stáva hlavným médiom jej šírenia. Internet slúži k výrobe, skla-

dovaniu, prezeraniu detskej pornografie, ale tiež ako komunikácia medzi 

páchateľom a obeťou. Detská pornografia je vizuálne zobrazenie sexuálneho 

chovania detí a mladistvých do 18 rokov. Patrí sem aj sexting (zasielanie 

fotografií, videí so sexuálnym obsahom, ktorý urobili partneri a začalo sa šíriť 

internetom). Neexistuje jeden typ páchateľa a užívateľa internetu so záuj-

mom o detskú pornografiu a zároveň je to ťažké poznať. Užívatelia poch-

ádzajú z rôznych socioekonomických vrstiev a prostredí [Hulanová, 2013]. 
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Policajný zbor Slovenskej republiky vykazuje štatistiku páchanú na deťoch, 

poškodené osoby do 18 rokov vrátane. V nej nevykazuje kriminalitu na deťo-

ch páchanú pomocou internetu. Podľa štatistiky kriminalita páchaná na 

deťoch v Slovenskej republike klesá. Prevažuje násilná a mravnostná krimina-

lita. Z násilnej kriminality prevažuje úmyselné ublíženie na zdraví a vydiera-

nie. Z mravnostnej kriminality prevažuje sexuálne zneužívanie ostatných 

osôb. Z krádeží prevažujú vreckové krádeže. (PZ SR) 

OPATRENIA ZAMERANÉ NA BEZPEČNOSŤ DETI NA INTERNETE 

Podľa Stratégie prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v 

Slovenskej republike na roky 2012 – 2015, „prevencia kriminality a inej proti-

spoločenskej činnosti predstavuje cieľavedomé pôsobenie štátu, vládnych 

organizácií, cirkví, občianskych združení, podnikateľských subjektov 

a vzdelávacích inštitúcií pri zvyšovaní povedomia obyvateľstva, ktoré má 

prispieť k tomu, aby sa obyvatelia nestali páchateľmi alebo obeťami trestných 

a iných protispoločenských činov“ [Stratégia prevencie 2012]. 

Stratégia predstavuje východisko pre preventívne programy a projekty na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni. Úlohy prevencie kriminality majú 

byť začlenené do všetkých príslušných politík a programov. Zvláštna 

pozornosť sa má venovať pozitívnemu ovplyvňovaniu najmä detí a mládeže a 

ako obete kriminality si vyžadujú cielenú ochranu. Ťažiskom sú rodina, školy 

a lokálne nebezpečenstvá. Jednou z priorít prevencie kriminality patrí 

znižovanie kriminality okrem iných a v počítačovej kriminalite, obchodovaniu 

s ľuďmi, sexuálnemu vykorisťovaniu detí a detskej pornografia. V oblasti 

viktimačnej prevencie kriminality sa odporúča realizovať aktivity zamerané 

na: propagáciu aktivít prostredníctvom médií, miestnych informačných pro-

striedkov, letákov, realizáciu programov bezpečného správania sa rizikových 

skupín, zverejňovanie kriminogénnych situácií s návrhmi na ich predchádz-

anie, zriaďovanie a prevádzku telefonických liniek, realizácii psychologického, 

právneho a sociálneho poradenstva pre obete trestnej činnosti, výcviky osô-

b, ktoré dochádzajú profesijne do kontaktu s obeťami trestnej činnosti; po-

skytovanie krízových konzultácií a poradenstva [Stratégia prevencie 2012]. 

Podľa Pedagogicko - organizačných pokynov MŠ SR v zmysle úloh vyplýv-

ajúcich zo Stratégie prevencie kriminality pre rezort školstva sa odporúča 

realizovať projekty a aktivity prevencie a eliminácie rizikového správania, 
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delikvencie a kriminality, záškoláctva, šikanovania, bezpečného používania 

internetu, ako aj na podporu právneho vedomia detí a žiakov [Pedagogické 

pokyny, 2013]. Z Akčného plánu rozvoja s mládežou košického samosp-

rávneho kraja na roky 2012 – 2014 vyplýva organizovanie aktivít zameraných 

na predchádzanie kriminality páchanej mládežou a na mládeži, alebo na ich 

eliminovanie a realizovanie besedy so žiakmi stredných škôl o prevencii riz-

ikového správania. Spolupracovať so zástupcami policajného zboru SR a s 

Mestskou políciou Košice. Na stredných školách v rámci triednických hodín, 

na rodičovských združeniach a predmetoch, kde sa využíva internet, spolup-

racovať s regionálnou televíziou na diskusii na tému „ etika na internete“ a 

podporiť tak bezpečné využívanie internetu. Propagovať národné intern-

etové stránky www.zodpovedne.sk a www.bezpecnenainternete.sk v rámci 

vzdelávacieho procesu [Akčný plán, 2012]. 

Stábová (2007) uvádza, že využívanie internetu znamená okrem výhod aj 

riziká hlavne pre deti a mládež. To neznamená, že treba obmedziť používanie 

internetu, ale treba zvýšiť počítačové kompetencie rodičov aj detí. Nie je to 

len záležitosť vlády, musí sa zapojiť celá spoločnosť, polícia, justícia, rodičia, 

školy a poskytovatelia služieb internetu. Dôležitá je výmena skúseností medzi 

odborníkmi z oblasti medicíny, psychológie, sociológie, kriminológie, polície a 

justície. Taktiež medzi jednotlivými krajinami, keďže ide o médium s cezh-

raničnou pôsobnosťou. Veľmi dôležitý v oblasti prevencie je výskum v oblasti 

nebezpečenstva internetu.  

V roku 2011 bola do nášho systému výchovy a vzdelávania v štátnom 

vzdelávacom programe zavedená prierezová téma: „Mediálna výchova“. 

Cieľom prierezovej tematiky je, aby žiaci: lepšie porozumeli pravidlám fun-

govania mediálneho sveta a primerane veku sa v ňom orientovali, dokázali 

posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, poz-

itívne formujúce ich osobnostný a profesionálny rast, dokázali si uvedomiť 

negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným 

prístupom eliminovať a vedeli tvoriť mediálne produkty [Mediálna výchova 

2011]. 

PREVENTÍVNE AKTIVITY ZAMERANÉ NA BEZPEČNOSŤ DETÍ NA INTERNETE 

Policajný zbor SR realizuje projekt „Správaj sa normálne“, ktorého cieľom 

je  budovanie dôvery medzi políciou, školou, dieťaťom, rodinou a verejn-
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osťou. Veľmi aktuálnou je téma „Bezpečne vo virtuálnom svete!“, ktorá má 

deťom vysvetliť význam dodržiavania zásad bezpečného používania a spr-

ávania sa na internete [PZ SR 2014]. V rámci prevencie kriminality Policajný 

zbor SR v časti Preventívne rady pre občanov na stránke MV SR, upozorňuje 

na riziká s používaním internetu a komunikáciou na sociálnych sieťach. V 

roku 2012 KR PZ v Košiciach zorganizovalo okrem iných projektov projekt 

„Zodpovedne.sk“, cieľom bolo upozorniť na riziká spojené s používaním in-

ternetu a výchova k zodpovednému správaniu sa na internete a zvýšenie 

právneho vedomia detí a „Kyberšikana – hrozba virtuálneho priestoru“, ci-

eľom ktorého bolo vysvetliť pojem kyberšikana a poukázať na riziká vo virtu-

álnom priestore a počítačová kriminalita [Projekty, 2012]. 

Počítačovej prevencii sa venuje aj mestská polícia. Mestská polícia Nitra 

už niekoľko rokov na základných školách realizuje projekt: Stop počítačovej 

kriminalite. Cieľovou skupinou projektu sú žiaci V. až VII. ročníka vybraných 

základných škôl v meste Nitra vo veku 10-13 rokov, ohrozených anonymným 

virtuálnym priestorom – možným zdrojom nevhodnej zábavy a porušovania 

zákona na úrovni počítačovej kriminality. Problematikou a základnými infor-

máciami o počítačovej kriminalite boli oboznámení aj rodičia, pedagogickí 

pracovníci a verejnosť, prostredníctvom rozdistribuovaných edukačných 

letákov, plagátu a vytvorených edukačných panelov [MsP Nitra, 2014]. 

Mestská polícia v Košiciach sa tiež venuje kriminálnej prevencii 

v základných školách a to besedami s použitím prezentácie „ Kriminálna 

prevencia pre deti a mládež“, v ktorej je časť venovaná bezpečnému využív-

aniu internetu. Metodicko – pedagogické centrum realizuje v rámci kontin-

uálneho vzdelávania učiteľov vzdelávanie na tému:  

„Informačná bezpečnosť v škole“ a vydalo aj publikáciu „Informačná 

bezpečnosť v škole“. Žiaci stredných škôl v spolupráci s nadáciami už sami 

realizujú rôzne projekty zamerané na bezpečnosť na internete. Napríklad 

žiaci SOŠ automobilovej v Košiciach, II F trieda v školskom roku 2012/2013 

bola realizátorom projektu: „Realizovať školenie o bezpečnosti na internete 

pre rodinných príslušníkov“. Výskumný ústav detskej psychológie a patopsy-

chológie realizuje Národný program. „Komplexný poradenský systém 

prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostre-

dí“. Vydal odbornú metodiku pod názvom „Nástrahy dnešnej dobu v kon-
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texte školskej triedy“, v ktorej sa venuje aj kyberšikane. V rámci projektu 

Zodpovedne.sk bola vydaná publikácia „Deti v sieti“. Projekt je zameraný na 

bezpečné a zodpovedné používanie internetu, mobilných telefónov a iných 

nových technológií. Je podporovaný Európskou úniou v rámci 

komunitárneho programu Safer Internet plus. Zameriava na šírenie osvety o 

bezpečnom používaní internetu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a 

možnostiach získania poradenstva a pomoci. Mnoho podnetných a 

užitočných informácií je možné nájsť na portáloch, ktoré sú vytvorené na 

tento účel, alebo v rôznych médiách, ktoré sa problematike sporadicky na 

rôznej odbornej úrovni venujú. Príklady portálov s problematikou 

informačnej bezpečnosti: www.zodpovedne.sk, www.bezpecnenainternete.sk, 

www.bezpecnesvedkom, webnode.sk/rady-pre-rodicov, www.bezpecnyinternet.sk, 

www.bezpecnynakup.sk, www.itpravo.sk, www.pomoc.sk, 

http://internet.rodinka.sk/oprojekte.html , http://pomoconline.cz/, 

www.bezpecneonline.cz, www.stopline.sk, www.ovce.sk, www.kry-sa.sk a veľa ďalších 

portálov. 

ZÁVER 

Deti si neuvedomujú, akou emocionálnou silou na nich médiá vplývajú, 

preto je nutné zamerať sa na šírenie osvety o bezpečnom používaní interne-

tu a mobilov, o rizikách virtuálneho priestoru a možnostiach získania pora-

denstva a pomoci. Dôležitá je prevencia, aby sa deti nestali obeťou, alebo 

páchateľom trestných činov. Deti je potrebné nielen chrániť, ale aj posilniť 

ich digitálnu gramotnosť. Týka sa to aj ich rodičov, školy a celej spoločnosti. 

Táto štúdia bol spracovaná v rámci riešenia inštitucionálneho projektu VŠBM 

v Košiciach IP/42/VŠBM/2014: Informačná bezpečnosť občana 
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Ochrona i opieka nad dziedzictwem narodowym to bez wątpienia jedno z naj-

bardziej fundamentalnych obowiązków wszystkich organów i instytucji władzy pu-

blicznej, a więc organów państwa i samorządu terytorialnego. Doniosłości roli, jaką 

dziedzictwo odgrywa w zbiorowej pamięci narodów, w zachowaniu ich tożsamości, 

nie trzeba właściwie wyjaśniać ani dowodzić. W przypadku Polski zadania te mają 

szczególną wymowę i charakter, ze względów historycznych oraz treści i wagi 

współczesnych znaczeń nadawanych dorobkowi przeszłości [Rouba 2013, 9].  

O randze tego zagadnienia świadczy chociażby podkreślanie go w licznych doku-

mentach i aktach prawnych, na czele z ustawą zasadniczą Konstytucją Rzeczypospo-

litej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku. Zgodnie z jej 5 artykułem Rzeczpospolita 

Polska strzeże dziedzictwa narodowego. Stwarza warunki upowszechniania i równe-

go dostępu do dóbr kultury, będącej źródłem tożsamości narodu polskiego, jego 

trwania i rozwoju oraz udziela pomocy Polakom zamieszkałym za granicą w zacho-

waniu ich związków z narodowym dziedzictwem kulturalnym (art. 6) [Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej]. Doniosłość dziedzictwa kulturalnego niejednokrotnie 

podkreślał Papież Jan Paweł II. Jego ocenę wyrażał w takich charakterystycznych 

określeniach jak: bogactwo, z którego wciąż na nowo musimy czerpać, tysiącletnie 

dziedzictwo, wielkie dziedzictwo polskiego ducha i polskiej kultury, ogromne bogac-

two, wartości ludzkie, własność, wyposażenie, integralna część psychiki osobowości. 

Trudno o bardziej zdecydowane i wymowne określenia, które uzasadniały stawiane 

przez Papieża wymagania w tym względzie. Wyrażały je również następujące sfor-

mułowania, takie jak: świadomość posiadanego dziedzictwa, twórcze odczytywanie 

swego rodowodu, umieć czytać, rozróżniać, wybierać, dostosować do potrzeb miej-

sca i czasu, odczuć i wyrazić, odkrywać, pogłębiać, podejmować trudne dziedzictwo  

i rozwijać je, odważnie podejmować, pielęgnować i chronić, pomnażać przez pracę, 

dzielić się nim, przekazywać następcom. Wezwania te oznaczają wymagania intelek-

tualne i moralne, a jednocześnie są wyrazem nowoczesnego patriotyzmu. Jan Paweł 

II w 1980 roku w Moguncji powiedział do Polaków, że oparcie o tradycję, o kulturę, 

która tak jak polska kultura, przesiąknięta jest wartościami religijnymi, sprawi, że 

egoistyczna cywilizacja i egoistyczna technologia pracy nie może zredukować czło-

wieka do roli narzędzia produkcji. A człowiek świadomy swej tożsamości płynącej  

z chrześcijańskiej kultury, dziedzictwa ojców i dziadów, zachowa swą godność, znaj-

dzie poszanowanie u innych i będzie pełnowartościowym członkiem społeczeństwa, 

w którym wypadło mu żyć. Papież wielokrotnie podkreślał, że o wartości człowieka 

ostatecznie decyduje to, kim jest, a nie to, ile ma. I jeżeli człowiek zatraci swoją god-
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ność, wiarę, świadomość narodową tylko dlatego, by więcej mieć, to postawa taka 

musi ostatecznie prowadzić do pogardy dla samego siebie. A naród, który pozwala 

się odciąć od tradycji, schodzi do poziomu plemienia. O przyszłości zaś nie można 

myśleć spokojnie, gdy zapomina się o przeszłości. Bez niej nie można odnaleźć ani 

pogłębić swej tożsamości. Myśląc o przyszłości nie można odcinać tych korzeni,  

z których się wyrasta, bo one są kluczem do zrozumienia nas samych 

[https://archiwum.dlapolski.pl/]. Również Marszałek Senatu RP Longin Pastusiak  

w październiku 2003 roku podczas udziału w uroczystościach Dnia Pułaskiego  

w Muzeum im. Kazimierza Pułaskiego w Warce podkreślał, aby nie zapominać  

o przeszłości, aby ją pielęgnować i szanować. Bo naród bez przeszłości nie ma przy-

szłości. Naród trwa dzięki swojej kulturowej świadomości, dzięki wiedzy historycznej 

i jej kumulacji [Rouba 2013, 9].  

Problematykę dziedzictwa kulturalnego można badać wieloaspektowo. Jednym  

z ważniejszych ujęć jest badanie jej w aspekcie aksjologicznym. Istotne jest bowiem 

wskazanie podbudowy ideowej, na której bazować winny nasze zachowania i spo-

sób, w jaki faktycznie dziedzictwo jest przez nas traktowane. Najważniejsze z punktu 

widzenia rzeczywistego wpływu dziedzictwa na tożsamość kulturową i historyczną 

społeczeństwa jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, jakie jest jej odzwierciedle-

nie w praktyce. W życiu codziennym społeczeństwa znajdują tak mocno i jedno-

znacznie brzmiące deklaracje konstytucyjne, modele prawne i założenia edukacyjne 

(nie tylko młodego pokolenia)? Ważne jest więc znalezienie odpowiedzi na pytanie, 

jak litera ustaw i intencje prawodawcy przekładają się na rzeczywistość? Jak te i inne 

wzniosłe myśli, na których młodzi ludzie wzrastają od przedszkola, znajdują sobie 

miejsce w ich umysłach i jak kształtują ich zachowania, jako obywateli? Jakie działa-

nia podejmowane są w ramach państwa, jako sformalizowanej i najbardziej znaczą-

cej struktury życia zbiorowego narodu o najwyższych władczych kompetencjach? 

Demokratyzacja stosunków społecznych i systemu władzy publicznej w wyniku jego 

dekoncentracji i decentralizacji zaowocowała m.in. przywróceniem samorządu tery-

torialnego. Warto przemyśleć zatem i to, w jakim stopniu poszczególne składniki 

dziedzictwa są przedmiotem zainteresowania władz lokalnych. One, bowiem są 

integralnymi komponentami systemu władzy publicznej, na barkach, której spoczy-

wa główny ciężar strzeżenia dziedzictwa narodowego [Rouba 2013, 9-11].  

Kwestie dziedzictwa i jego ochrona to nie tylko odpowiedzialność po-

szczególnych państw, ale również społeczności międzynarodowej. Znalazło 
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to swoje odbicie również w dokumentach międzynarodowych. Pojęcie dzie-

dzictwa kulturalnego w niniejszych dokumentach pojawiło się już w 1945 

roku, w Konwencji dotyczącej utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczo-

nych, Nauki i Kultury przyjętej w Londynie dnia 16 listopada tegoż roku. Ce-

lem organizacji jest przyczyniać się do utrzymania pokoju i bezpieczeństwa 

przez pogłębianie - wychowania, nauki i kultury – współpracy narodów dla 

zapewnienia ogólnego poszanowania, sprawiedliwości, praworządności oraz 

praw człowieka i podstawowych swobód, które Karta Narodów Zjednoczo-

nych przyznaje wszystkim narodom świata bez różnic rasy, płci, języka i reli-

gii. Dla osiągnięcia tych celów organizacja pielęgnuje, rozwija i upowszech-

nia, zapewnia ochronę i opiekę świadectwu dziedzictwu książek, dzieł sztuki, 

pomników historii i nauki oraz poleca narodom zainteresowanym zawieranie 

niezbędnych w tym celu konwencji międzynarodowych. Zachęcając narody 

do współpracy we wszystkich dziedzinach działalności intelektualnej włącznie 

z międzynarodową wymianą przedstawicieli wychowania, nauki i kultury 

przez wymianę wydawnictw i przedmiotów o wartości artystycznej i nauko-

wej oraz innych źródeł informacji, inicjując metody międzynarodowej współ-

pracy, zmierzającej do udostępnienia społecznością wszystkich krajów mate-

riałów przez nie drukowanych i opublikowanych [Konwencja dotycząca 

utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki  

i Kultury]. Natomiast artykuł 5. Europejskiej Konwencji Kulturalnej sporzą-

dzonej w Paryżu 19 grudnia 1954 roku zobowiązał państwa-strony do uzna-

nia obiektów o europejskiej wartości kulturalnej znajdujące się w jej dyspo-

zycji za integralne części wspólnego dziedzictwa kulturalnego Europy oraz 

podjęcia odpowiednich kroków dla ich ochrony i zapewnienia do nich wła-

ściwego dostępu [Europejska Konwencja Kulturalna sporządzona].  

Dokumentem, w którym dziedzictwo kulturalne uzyskało po raz pierwszy norma-

tywną definicję i prawno-międzynarodowy, kompleksowy model ochrony jest Kon-

wencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego, 

przyjęta w Paryżu 16 listopada 1972 r., przez Konferencję Generalną Organizacji 

Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury na jej siedemnastej sesji. 

Artykuł 1 stanowi, że w rozumieniu niniejszej Konwencji za dziedzictwo kulturalne 

uważane są: 1) zabytki: dzieła architektury, dzieła monumentalnej rzeźby i malar-

stwa, elementy i budowle o charakterze archeologicznym, napisy groty i zgrupowa-
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nia tych elementów, mające wyjątkową powszechną wartość z punktu widzenia 

historii, sztuki lub nauki; 2) zespoły: budowli oddzielonych lub łącznych, które ze 

względu na swą architekturę, jednolitość lub zespolenie z krajobrazem mają wyjąt-

kową powszechną wartość z punktu widzenia historii, sztuki lub nauki; 3) miejsca 

zabytkowe: dzieła człowieka lub wspólne dzieła człowieka i przyrody, jak również 

strefy, a także stanowiska archeologiczne, mające wyjątkową powszechną wartość  

z punktu widzenia historycznego, estetycznego, etnologicznego lub antropologicz-

nego [Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natu-

ralnego przyjęta w Paryżu, art. 1].  

Konwencja także określa, czym jest dziedzictwo naturalne zaliczając do 

niego: 1) pomniki przyrody utworzone przez formację fizyczne i biologiczne 

albo zgrupowania takich formacji, przedstawiające wyjątkową powszechną 

wartość z punktu widzenia estetycznego lub naukowego; 2) formacje geolo-

giczne i fizjograficzne oraz strefy o ściśle oznaczonych granicach, stanowiące 

siedlisko zagrożonych zagładą gatunków zwierząt i roślin,, mające wyjątkową 

powszechną wartość z punktu widzenia nauki lub ich zachowani; 3) miejsca 

lub strefy naturalne o ściśle oznaczonych granicach, mające wyjątkową po-

wszechną wartość z punktu widzenia nauki, zachowania lub naturalnego 

piękna [Konwencja w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i natu-

ralnego przyjęta w Paryżu, art. 2]. 

Dla rozważań definicyjnych dotyczących dziedzictwa kulturalnego istotne 

znaczenie ma też analiza określenia tego dziedzictwa zawarta w przyjętym 

równocześnie z Konwencją – 16 listopada 1972 roku, Zaleceniu dotyczącym 

ochrony na płaszczyźnie krajowej dziedzictwa kulturalnego i naturalnego. 

Definicja przedmiotu ochrony zawarta w Zaleceniu jest podobna do wyja-

śnienia konwencyjnego, bowiem wyróżniono w nim także trzy grupy obiek-

tów: zabytki, zespoły budowli i miejsca zabytkowe. Zamiast jednak występu-

jącego w Konwencji kryterium wyjątkowej wartości uniwersalnej, przyjęto 

określenie specjalnej wartości. Różnica ta wynika z faktu, iż Zalecenie odnosi 

się nie tylko do ochrony krajowej dziedzictwa kulturalnego. Z porównania 

obu tekstów wynika, że istnieją dwa poziomy tego dziedzictwa: światowy  

i narodowy. Poziom narodowy obejmuje znacznie szerszy krąg obiektów, 

które przedstawiają specjalną wartość z punktu widzenia dorobku kultural-

nego poszczególnych państw. Potwierdzeniem słuszności takiego rozróżnie-
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nia może być zawarte w art. III pkt 5 Zalecenia stwierdzenie, iż dziedzictwo 

kulturalne lub naturalne powinno być traktowane, jako jednorodna całość 

obejmująca nie tylko obiekty o wielkim znaczeniu, ale także elementy 

skromniejsze, które jednak w miarę upływu czasu nabyły wartości kulturalnej 

i naturalnej. Pewna różnica między dokumentami dotyczy określenia miejsc 

zabytkowych. W Zaleceniu określeniem tym objęto: miejsca topograficzne, 

wspólne dzieła człowieka i przyrody, o specjalnej wartości z powodu ich 

piękna i znaczenia z archeologicznego, historycznego, etnologicznego lub 

antropologicznego punktu widzenia. Pominięto wymienione w Konwencji 

dzieła samego człowieka i w ten sposób znikło rozróżnienie między miejsca-

mi zabytkowymi a krajobrazowymi [Przyborowska-Klimczak 2011, 33].  

Oryginalną definicją dziedzictwa kulturalnego posłużono się w przyjętej 

pod auspicjami Rady Europy Ramowej Konwencji o znaczeniu dziedzictwa 

kulturalnego dla społeczeństwa z 27 października 2005 roku. W myśl art. 2 

Konwencji obejmuje ono zasoby odziedziczone z przeszłości, które identyfi-

kują narody, niezależnie od tego czyją są własnością, stanowiące formę 

utrwalenia i wyrazu nieustannie zmieniających się wartości, wierzeń i trady-

cji, obejmujące wszystkie aspekty środowiska wynikające z oddziaływania  

w czasie pomiędzy ludźmi i otoczeniem. Jest to definicja o najszerszym za-

kresie przedmiotowym spośród definicji zawartych w dokumentach między-

narodowych. W postanowieniach Konwencji zaznaczono, iż wspólne dzie-

dzictwo Europy stanowią wszystkie formy tego dziedzictwa na kontynencie, 

które razem tworzą wspólne zasoby pamięci, zrozumienia, tożsamości, spój-

ności i kreatywności, a także idei, zasad i wartości pochodzących z doświad-

czenia gromadzonego w wyniku postępu i minionych konfliktów, które sprzy-

jają rozwojowi pokojowego i stabilnego społeczeństwa, opierającego się na 

poszanowaniu praw człowieka, demokracji i praworządności. Nieco górno-

lotnie brzmiące wyjaśnienia dostosowane są do specyficznej funkcji, jaką ta 

Konwencja Ramowa może spełniać, będąc raczej przesłaniem i manifestem 

Rady Europy, dotyczącym roli dziedzictwa kulturalnego niż umową między-

narodową przewidującą konkretne zobowiązania państw-stron [Przyborow-

ska-Klimczak 2011, 33-34]. 

Oprócz ogólnego określenia dziedzictwa kulturalnego w dokumentach 

międzynarodowych przewidywano też ochronę różnych jego rodzajów. Dla 
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potrzeb tych dokumentów wprowadzono definicję dziedzictwa archeolo-

gicznego, architektonicznego, audiowizualnego, podwodnego i niematerial-

nego. Trzy pierwsze rodzaje dziedzictwa zostały zdefiniowane w konwen-

cjach przyjętych pod auspicjami Rady Europy, pojęcie dziedzictwa podwod-

nego i niematerialnego wyjaśniono w konwencjach opracowanych w ramach 

UNESCO. Warto też zwrócić uwagę na postanowienia definicyjne zawarte w 

Konwencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego, historycznego i arty-

stycznego państw amerykańskich, przyjętej 1976 roku przez Zgromadzenia 

Ogólne Organizacji Państw Amerykańskich. Do dziś Konwencja ta nie została 

przyjęta przez wszystkie kraje obu Ameryk i tym samym nie stała się jeszcze 

powszechnym, choć regionalnym, narzędziem prawno-międzynarodowej 

ochrony dziedzictwa kultury na Kontynentach Amerykańskich. Konwencję z 

San Salvador ratyfikowało dotychczas trzynaście państw: Argentyna, Boliwia, 

Chile, Ekwador, Gwatemala, Haiti, Honduras, Kostaryka, Nikaragua, Panama, 

Paragwaj, Peru oraz Salwador. Konwencja z San Salvador obejmuje swym 

zakresem kilka ważnych zagadnień składających się na ochronę dziedzictwa 

narodów amerykańskich. Z jednej strony statuuje obowiązki obejmujące 

identyfikację, rejestrację, ochronę i strzeżenie dóbr kultury,  z drugiej zaś ma 

na celu zapobieganie niezgodnemu z prawem wwozowi i wywozowi dóbr 

kultury, jak też tworzy ciekawy model restytucyjny oraz po trzecie ma służyć 

wspieraniu współpracy między państwami amerykańskimi na rzecz szerzenia, 

wzajemnego zrozumienia i poszanowania ich dziedzictwa kulturowego 

[http://www.europeistyka.uj.edu.pl/…, 197-200]. Artykuł 2 tejże Konwencji 

określa, czym są dobra kultury. Wyodrębnia 5 kategorii, do których należą: 

(a) zabytki, rzeczy ruchome, części ruin budynków oraz znaleziska archeolo-

giczne należące do kultury amerykańskiej sprzed zetknięcia się z kulturą eu-

ropejską, a nadto szczątki ludzkie, fauna i flora związane z tą kulturą; (b) za-

bytki, budynki, przedmioty o znaczeniu artystycznym, użytkowymi etnolo-

gicznym, zarówno w całości jak i we fragmentach, z epoki kolonialnej i XIX 

wieku; (c) biblioteki i archiwa, inkunabuły i manuskrypty, książki i inne publi-

kacje, pinakoteki, mapy i dokumenty opublikowane przed rokiem 1850; (d) 

wszelkie przedmioty powstałe po roku 1850, które zostały przez Umawiające 

się Państwo wpisane do rejestru, jako dobra kultury, pod warunkiem, że o 

takiej rejestracji Państwo to powiadomi pozostałe Państwa będące stronami 

niniejszej Konwencji; (e) wszelkie dobra kultury, które zostaną imiennie 
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uznane przez Umawiające się Państwo za mieszczące się  

w zakresie niniejszej Konwencji [http://www.europeistyka.uj.edu.pl/…, 201].   

Przedmiotowa Konwencja posługuje się tradycyjnie miękkimi środkami 

ochrony. Nie wprowadza szczególnych, autonomicznych, ponadnarodowych 

mechanizmów. Nakazuje w sprawach z niej wynikających stosować drogę 

dyplomatyczną. Godnym uwagi jest art. 11 Konwencji, statuujący odmienny 

w stosunku do znanych z Konwencji UNESCO, jak też regulacji Unii Europej-

skiej, model restytucji dóbr kultury, które po nielegalnym wywiezieniu z któ-

regoś z państw stron Konwencji, znalazły się na terytorium innego. Działa on 

w ten sposób, że jeżeli rząd któregoś z państw stron Konwencji poweźmie 

wiadomość o niezgodnym z prawem wywozie przedmiotu stanowiącego 

dobro kultury, może wystąpić do rządu państwa, do którego wywóz nastąpił, 

z żądaniem podjęcia kroków w celu przejęcia i zwrotu tego przedmiotu. Żą-

danie takie następuje na drodze dyplomatycznej. Do żądania winien być 

dołączony dowód niezgodnego z prawem wywiezienia takiego przedmiotu 

[http://www.europeistyka.uj.edu.pl/…, 198]. Dowód winien pozostawiać  

w zgodzie z porządkiem prawnym państwa wzywającego, natomiast podlega 

ocenie przez państwo wezwane. Państwo wezwane jest zobowiązane do 

podjęcia wszelkich dostępnych i zgodnych z prawem środków w celu zlokali-

zowania, przejęcia i zwrotu żądanego dobra, które mogło być wywiezione po 

wejściu w życie Konwencji. Jeżeli prawo państwa wezwanego wymaga 

wszczęcia postępowania sądowego w celu odzyskania dóbr kultury, a które 

niezgodnie z prawem znalazły się na jego terytorium, postępowanie takie 

winno być wszczęte w sądzie właściwym przez odpowiedni organ państwa 

wezwanego. Państwo wzywające jest również uprawnione do wszczęcia po-

stępowania sądowego w państwie wezwanym, zarówno w celu odzyskania 

dóbr jak i w celu nałożenia odpowiednich kar na osoby winne. Zgodnie z art. 

12 Konwencji, gdy tylko stanie się to możliwe, państwo wezwane jest zobo-

wiązane zwrócić państwu wzywającemu dobro kultury, które zostało wywie-

zione. Koszty zwrotu owego dobra poniesie państwo wezwane, jakkolwiek 

obowiązek poniesienia kosztów nie wyłącza możliwości wystąpienia o ich 

zwrot. To, co jest ciekawe w powyższym modelu restytucyjnym i na co należy 

zwrócić uwagę, to kwestia pokrycia kosztów postępowania restytucyjnego, 

jak i kwestia roszczenia regresowego. Na uwagę zasługuje także treść art. 19 
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Konwencji, zgodnie, z którym Konwencja jest otwarta do podpisu dla państw 

członkowskich Organizacji Państw Amerykańskich, jednakże przystąpić do 

niej może każde państwo. Oznacza to, iż teoretycznie, stać się ona może 

prawno-międzynarodowym narzędziem ochrony dziedzictwa kultury o cha-

rakterze nie tylko regionalnym, ale i potencjalnie globalnym 

[http://www.europeistyka.uj.edu.pl/..., 199].  

Jednym z rodzajów dziedzictwa kulturalnego jest dziedzictwo archeolo-

giczne. Jego definicja została zawarta w Konwencji o ochronie dziedzictwa 

archeologicznego z 6 maja 1969 roku oraz jej zrewidowanej wersji z 16 

stycznia 1992 roku. Wyjaśnienia definicyjne różnią się od siebie, co związane 

było z poszerzeniem zakresu konwencyjnej ochrony. W myśl art. 1 Konwencji 

z 1969 roku przedmiotem ochrony są wszelkie pozostałości i obiekty lub 

innego rodzaju ślady ludzkiej egzystencji, stanowiące świadectwo epok  

i cywilizacji, dla których wykopaliska lub odkrycia są podstawowym źródłem 

informacji [Przyborowska-Klimczak 2011, 36]. Artykuł 1 Europejskiej Kon-

wencji o ochronie dziedzictwa archeologicznego (poprawionej) sporządzonej 

w La Valetta dnia 16 stycznia 1992 roku, stanowi, iż celem niniejszej Kon-

wencji jest ochrona dziedzictwa archeologicznego, jako źródła zbiorowej 

pamięci europejskiej i jako instrumentu dla badań historycznych i nauko-

wych. W tym celu za przedmiot dziedzictwa archeologicznego należy uznać 

wszelkie pozostałości, obiekty i jakiekolwiek inne ślady ludzkości minionych 

epok, których zachowanie i analiza pomogą prześledzić historię ludzkości i jej 

stosunek do środowiska naturalnego. Dla których, wykopaliska i odkrycia 

oraz inne metody badań nad dziełami ludzkości i jej środowiskiem są pod-

stawowym źródłem informacji i są usytuowane w jakimkolwiek miejscu pod-

legającym jurysdykcji stron. Zgodnie z artykułem 1 niniejszej Konwencji dzie-

dzictwo archeologiczne obejmuje struktury, konstrukcje, zespoły budowlane, 

eksploatowane tereny, przedmioty, zabytki innego rodzaju, jak też ich oto-

czenie znajdujące się na ziemi lud pod wodą [Europejska Konwencja  

o ochronie dziedzictwa archeologicznego, art.1]. 

Dziedzictwo architektoniczne to drugi rodzaj dziedzictwa kulturalnego. 

Jego konwencyjna definicja została ujęta w postanowieniach umowy mię-

dzynarodowej przygotowanej pod auspicjami Rady Europy. Wcześniej,  

w ramach Rady przyjęto Europejską Kartę Dziedzictwa Architektonicznego,  
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w której określono elementy i cechy tego dziedzictwa. Podkreślono, iż euro-

pejskie dziedzictwo architektoniczne tworzą nie tylko najważniejsze zabytki, 

ale także zespoły mniejszych budowli w starych miastach i charakterystycz-

nych wioskach, w ich naturalnym lub przez człowieka stworzonym otoczeniu. 

Dziedzictwo to powinno być przekazane przyszłym pokoleniom w jego au-

tentycznym stanie i całej różnorodności, stanowi ono bowiem kapitał nieza-

stąpionych duchowych, kulturalnych, społecznych i ekonomicznych wartości. 

Konwencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy została przyję-

ta 3 października 1985 roku podczas drugiej Europejskiej Konferencji Mini-

strów odpowiedzialnych za dziedzictwo architektoniczne [Przyborowska-

Klimczak 2011, 36-37]. Artykuł 1 niniejszej Konwencji klasyfikuje dziedzictwo 

architektoniczne na 3 grupy określając je, jako dobra trwałe obejmujące: a) 

zabytki – wszelkie budowle i obiekty wyróżniające się szczególną wartością 

historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną 

włącznie z ich częściami składowymi i wyposażeniem; b) zespoły budynków – 

jednolite zespoły zabudowy miejskiej lub wiejskiej wyróżniające się szczegól-

ną wartością historyczną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną 

lub techniczną na tyle zwarte, aby tworzyły określoną jednostkę urbanistycz-

ną; c) tereny - dzieła stworzone wspólnie przez człowieka i naturę, stanowią-

ce obszary częściowo zabudowane, dostatecznie wyodrębnione i jednolite, 

aby tworzyły jednostkę urbanistyczną, mające szczególną wartość historycz-

ną, archeologiczną, artystyczną, naukową, społeczną lub techniczną [Kon-

wencja o ochronie dziedzictwa architektonicznego Europy, art.1].  

Dziedzictwo audiowizualne jest kolejnym rodzajem dziedzictwa kultural-

nego zdefiniowanym i poddanym ochronie międzynarodowej w konwencji 

opracowanej w ramach Rady Europy. Postanowienia Europejskiej Konwencji 

o ochronie dziedzictwa audiowizualnego z 8 listopada 2001 roku, także te  

o charakterze definicyjnym, nawiązują do postanowienia Zalecenia UNESCO 

o ochronie i zachowaniu materiałów z 27 października 1980 roku. W pream-

bule Konwencji podkreślono, iż materiały są integralną częścią europejskiego 

dziedzictwa kulturalnego, a w art. 1 dodano, że dziedzictwo audiowizualne 

jest formą sztuki i zapisem przeszłości. W art. 2 zawierającym wyjaśnienia 

pojęć używanych w Konwencji nie zamieszczono jednak definicji dziedzictwa 

audiowizualnego, wyjaśniając tylko pojęcie materiału filmowego i utworu 
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kinematograficznego. Przyjęto iż, materiałem filmowym jest każdy zapis fil-

mowy, niezależnie od tego, jakimi środkami i na jakim nośniku został zreje-

strowany, z dźwiękiem lub bez, zdolny do przekazania wrażenia ruchu. Na-

tomiast utwór kinematograficzny określono, jako dowolnej długości materiał 

filmowy, w szczególności obejmujący filmy fabularne, rysunkowe i dokumen-

talne, przeznaczone do wyświetlania w kinach. Zaznaczono ponadto, że  

w drodze protokołów dodatkowych do Konwencji będzie można rozszerzyć 

jej stosowanie do materiałów filmowych innych niż utwory kinematograficz-

ne, takich jak produkcje filmowe. W porównaniu z innymi ustaleniami defini-

cyjnymi wyjaśnienia zawarte w Europejskiej Konwencji z 2001 roku dotyczą 

znacznie większej grupy obiektów i jednocześnie mają bardziej specjalistycz-

ny charakter [Przyborowska-Klimczak 2011, 37-38].  

Czwarty rodzaj dziedzictwa stanowi podwodne dziedzictwo kulturowe. 

Zgodnie z artykułem 1 Konwencji UNESCO o ochronie podwodnego dziedzic-

twa kulturowego przyjętej 2 listopada 2001 roku, na 31 Konferencji General-

nej UNESCO w Paryżu, oznacza ono wszelkie ślady egzystencji ludzkiej mają-

ce charakter kulturowy, historyczny lub archeologiczny, które pozostawały 

lub pozostają całkowicie lub częściowo pod wodą, okresowo lub na stałe, 

przez co najmniej 100 lat w tym: stanowiska, budowle, obiekty, artefakty 

oraz szczątki ludzkie, wraz z ich kontekstem archeologicznym i przyrodni-

czym; statki, samoloty oraz inne pojazdy lub ich części, ładunek lub inna za-

wartość, wraz z ich kontekstem archeologicznych i przyrodniczym oraz 

przedmioty o charakterze prehistorycznym [Kowalski 2014, 328].  

Ostatnim rodzajem dziedzictwa definiowanym w dokumentach między-

narodowych jest niematerialne dziedzictwo kulturowe. Oznacza ono prakty-

ki, wyobrażenia, przekazy wiedzę i umiejętności – jak również związane  

z nimi instrumenty, przedmioty, artefakty i przestrzeń kulturową, które 

wspólnoty, grupy i w niektórych przypadkach, jednostki uznają za część wła-

snego dziedzictwa kulturowego. To niematerialne dziedzictwo kulturowe, 

przekazywane z pokolenia na pokolenie, jest stale odtwarzane przez wspól-

noty i grupy w relacji z ich otoczeniem, oddziaływaniem przyrody i ich histo-

rią oraz zapewnia im poczucie tożsamości i ciągłości, przyczyniając się w ten 

sposób do wzrostu poszanowania dla różnorodności kulturowej oraz ludzkiej 

kreatywności [Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dzie-
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dzictwa kulturowego, art. 2]. Dla celów niniejszej Konwencji, uwaga jest skie-

rowana wyłącznie na takie niematerialne dziedzictwo kulturowe, które jest 

zgodne z istniejącymi instrumentami międzynarodowymi w dziedzinie praw 

człowieka, jak również odpowiada wymogom wzajemnego poszanowania 

między wspólnotami, grupami i jednostkami oraz zasadom zrównoważonego 

rozwoju. Niematerialne dziedzictwo kulturowe przejawia się między innymi: 

w tradycjach i przekazach ustnych, w tym języku, jako nośniku niematerial-

nego dziedzictwa kulturowego, sztukach widowiskowych, zwyczajach, rytu-

ałach i obrzędach świątecznych. Obejmuje także wiedzę i praktyki dotyczące 

przyrody i wszechświata oraz umiejętności związane z rzemiosłem tradycyj-

nym [Konwencja UNESCO w sprawie ochrony niematerialnego dziedzictwa 

kulturowego, art. 2]. 

Zdefiniowane powyżej rodzaje dziedzictwa kulturalnego świadczą o uzna-

niu ich przez poszczególne Konwencje za odzwierciedlenie bogactwa i zróż-

nicowania dziedzictwa kulturalnego narodów, będące niczym niezastąpio-

nym bezcennym świadectwem naszej przeszłości i stanowiące wspólne dzie-

dzictwo zarówno społeczeństw Europy jak i świata. Należy jednak pamiętać, 

że dziedzictwo kulturalne stoi przed wieloma wyzwaniami. Zagrożenia dzie-

dzictwa kulturalnego mają podwójny charakter, wynikają one zarówno  

z działalności człowieka i jego złej woli (do których zaliczyć możemy wojnę, 

kradzieże, podpalenia, wandalizmy, nieposzanowanie, terroryzm). To rów-

nież zaniedbanie, lekceważenie, ignorancja i bardzo często brak wyobraźni. 

Jego zniszczenia powodowane są także przez przyrodę (trzęsienia ziemi  

i morza. huragany, ulewy, powodzie czy pioruny).  

Liczba i ciężar gatunkowy zagrożeń nie maleje, lecz wzrasta. Współcześnie 

można odnieść wrażenie, że konflikty zbrojne, zwłaszcza jądrowe, są mało 

prawdopodobne, jednak z ich realnością jak uczy historia należy się zawsze 

liczyć. Dlatego konieczne są działania obronne społeczności międzynarodo-

wej, wyrażające się w prawnych zabezpieczeniach i praktycznych przedsię-

wzięciach na rzecz ochrony światowego dziedzictwa i dorobku kulturalnego 

poszczególnych krajów, uwzględniając zarówno minione, tak dotkliwe dla 

ludzkości doświadczenia, jak i współczesne realia. Poprzez analizę dokumen-

tów międzynarodowych można dostrzec dążenie państw i organizacji mię-

dzynarodowych do wypracowania najbardziej adekwatnego i użytecznego 
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określenia przedmiotu ochrony. Bowiem mądre państwo to państwo świa-

dome potęgi kultury i dbające o swoje dziedzictwo. Dbałość tą można bardzo 

często dostrzec obserwując sferę regulacji prawnych. Jeżeli dane prawo po-

wstaje w reakcji na społeczne i polityczne potrzeby, to jakoś tego prawa sta-

nowionego w dziedzinie kultury odzwierciedla znaczenie, jakie jest jej przypi-

sywane w życiu społecznym i narodowym. W związku z tym nie dziwi fakt 

ilości dokumentów międzynarodowych, których celem jest ochrona kultury  

i dziedzictwa kulturalnego. A ich obecność na arenie międzynarodowej 

uświadamia nam, że kwestia ta w zglobalizowanym świecie staje się coraz 

bardziej istotna i dostrzegana. 
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ASPEKTY DEMOGRAFICZNE 

Od szeregu lat dane demograficzne wskazują na proces starzenia się po-

pulacji świata i to niezależnie od tego, czy za kryterium starości przyjęty zo-

staje wiek 60 czy 65 i więcej lat. Powstaje więc pytanie, jakie są ostatnie ba-

dania starości demograficznej i jakie są tendencje charakteryzujące ten pro-

ces. Odpowiedzi dostarczają analizy prowadzone przez Department of Eco-

nomic and Social Affairs Narodów Zjednoczonych w 6 głównych obszarach 

świata: Afryce, Azji (bez Japonii), Europie, Ameryce Łacińskiej i Karaibach, 

Ameryce Północnej oraz Oceanii (bez Australii i Nowej Zelandii) [World Popu-

lation Ageing 2013]. Analizy te przedstawiają zarówno aktualne liczebności 

ludzi w 2013 roku na świecie mieszczących się w kryteriach wieku uznanych 

za starość, ukazują też porównanie tej liczebności w odniesieniu do lat 1950  

i 1990, jak również przedstawiają prognozy dotyczące lat 2030 i 2050 [World 

Population Ageing 1950-2050]. 

Podstawowe wnioski na temat światowej populacji ludzi starych wskazują 

po pierwsze - że wzrost liczebności ludzi w tej kategorii wieku ma wyższą 

dynamikę niż wzrost liczebności ludności świata w pozostałych kategoriach 

wieku, po drugie - starzenie się populacji jest zróżnicowane w poszczegól-

nych regionach świata głównie ze względu na poziom ich rozwoju ekono-

micznego – relatywnie wyższe w regionach o wyższym rozwoju, po trzecie – 

ogólny wzrost liczebności ludzi po 60. roku życia prowadzi do globalnych 

zmian w demograficznej strukturze wieku ludności świata, ale też powoduje 

nowe zjawiska określane jako transnarodowy transfer opieki (Isaksen). 

Ostatnie dane zawarte w World Population Aging 2013 informują, że lud-

ność w wieku 60 lat i więcej wzrosła z 9,2% w roku 1990 do 11,7% w roku 

2013 i zmiany wykazują silną tendencję wzrostową. Dało to podstawę do 

ustalenia prognoz przewidujących, że  w 2050 roku  ludność powyżej 60. 

roku życia będzie stanowiła 21,1% populacji świata, czyli w porównaniu  

z rokiem 2013 wzrośnie niemal dwukrotnie [World Population Ageing 

2013,XII]. Szczególną uwagę należy zwrócić na dynamikę przyrostu osób  

w wieku zaawansowanej starości (oldest-old)  czyli w wieku 80+. Między 

rokiem 1950 a 2013 proporcje osób w wieku 80+  wzrosły z 7% do 14%  

i przewiduje się, że odsetki tych osób będą wynosiły 19% w roku 2050. Pro-

gnozy wskazują także dalszy, bardzo dynamiczny wzrost liczebności osób  
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w zaawansowanej starości. Dane z roku 2013 szacują tę liczebność na 14 

milionów, natomiast przewiduje się, że w roku 2050 liczebności te wielo-

krotnie wzrosną i wyniosą w skali  globalnej 392 miliony [World Population 

Ageing 2013, 31]. Cytowane badania prezentują sytuację jeszcze starszej 

kategorii wieku – obejmującej osoby, które dożyły 100 i więcej lat, a więc 

bardzo zaawansowanej starości. W roku 2013 żyło na świecie 441 tysięcy 

stulatków, czyli najstarszych z najstarszych, a prognozy przewidują, że w roku 

2050 będzie ich 3,4 miliona, czyli nastąpi przyrost aż o 3 miliony [World Po-

pulation Ageing 2013, 32]. 

Podobna sytuacja demograficzna występuje w Europie, zwłaszcza w kra-

jach tzw. starej Unii, w których populacja ludzi starych wzrosła między ro-

kiem 1950, a rokiem 2000 z 46 do 112 milionów, czyli z 8% do 14 % ludności 

danego kraju, a prognozy wskazują na dalszy jej wzrost. Przy czym w takich 

krajach jak Włochy, Grecja i Szwecja odsetki ludzi starych w roku 2000 wy-

niosły – odpowiednio aż 18,2%, 17,3% i 17,2% [Jonda 2008,145] i podobnie, 

jak w innych krajach, wykazują tendencję rosnącą. Na przykład w Niemczech, 

gdzie notowana jest wysoka dynamika starzenia się społeczeństwa, w r. 2020  

prognozowane jest ponad 30% ludności powyżej 60. roku życia, w roku 2030 

– ponad 35% (35,8%) a w roku 2050 – blisko 40% (38,9%) [World Population 

Ageing 2013, 32]. 

Wydłużanie się życia następuje także w Polsce. Polska osiągnęła pierwszy 

próg starości już w pierwszej połowie 1966 roku. Oznacza on, że 7% społe-

czeństwa przekroczyło wówczas próg 65 i więcej lat. Natomiast  próg za-

awansowanej starości demograficznej oznaczający 10%  osób powyżej 65 lat  

i więcej przekroczony został w Polsce w roku 1980. Dynamika wzrostu odse-

tek ludzi od 65. roku życia i więcej  jest widoczna szczególnie, gdy przeglą-

damy dane od połowy ubiegłego wieku. 

Tabela 1. Osoby w wieku 65 lat i więcej w ogólnej populacji Polski w latach 1950-2013 

rok 
w wieku 65 i starsze  

ogółem kobiety mężczyźni miasto wieś 

1950 5,2 6,1 4,5 - - 

1960 6,0 7,1 4,6 5,5 6,3 

1970 8,4 10,0 6,7 7,7 9,1 

1980 10,1 12,1 7,9 8,9 11,7 

1990 10,2 12,4 7,9 9,0 12,0 



Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM                                                                                         ASO.A.7(1)/2016/188-202 

 191 

2000 12,2 14,7 9,6 11,4 13,3 

2010 13,5 16,3 10,5 12,9 12,8 

2013 14,7 17,6 11,4 15,7 13,3 

Źródło: opracowanie własne 

Jak wskazują dane, przez pięćdziesiąt lat odsetki ludzi starych były wyższe 

na wsi niż w mieście, to od 2010 roku dane zaczęły wskazywać na sytuację 

odwrotną – wyższy jest wzrost liczy ludzi starych w mieście niż na wsi. Z kolei 

w przewidywaniach odsetka ludzi w wieku 65 lat i starszych na rok 2015 i na 

rok 2030  w Polsce szacowanych przed kilku laty podawano odpowiednio: 

18,7 %  i 24.3% osób w tym wieku wśród całej populacji [Raport 2012, 20]. 

Porównując prognozy na rok 2030 z danymi z roku 1950, liczebność popula-

cji 65+ powiększy się w ciągu osiemdziesięciu lat blisko pięciokrotnie. W tej 

sytuacji należy zdawać sobie sprawę, że stojące przed nami już obecnie pro-

blemy trzeciego wieku, liczonego od 60./65. roku życia i więcej, nie są syste-

mowo rozwiązane. Już od kilku dekad brak rozwiązań jest sygnalizowany 

przez wielu badaczy. Akcentują oni wielowymiarowość i złożoność tych pro-

blemów. Tak charakteryzuje je Elżbieta Trafiałek: „warunki życia ludzi starych 

w Polsce, stan ich sprawności fizycznej, dostęp do placówek ochrony zdrowia, 

rekreacji, kultury, oświaty, aktywności, możliwości satysfakcjonującego orga-

nizowania czasu wolnego – od lat były i nadal są gorsze niż ich rówieśników  

z krajów Europy Zachodniej i Ameryki Północnej. Porównania międzykulturo-

we upoważniają do sformułowania tezy o wyraźnej deprywacji ich potrzeb 

[Trafiałek 2003, 252]. 

Sygnalizowane już obecnie problemy, w kontekście wzrostu liczebności 

populacji ludzi starych [Rocznik Statystyczny 2011], będą narastały i powięk-

szały skalę deprywacji wielu potrzeb: poczucia zmarginalizowania mimo 

wcześniejszych lat pracy, wykluczenia z różnych obszarów życia a w konse-

kwencji doprowadzić to może do niezadowolenia społecznego na szerszą 

skalę. W tej sytuacji, na problem coraz starszej starości, szczególnie w Polsce, 

ale też w wielu innych krajach, należy patrzeć jak na wyzwanie, z którym 

Polska i poszczególne państwa muszą się zmierzyć.   

WYBRANE PROBLEMY STAROŚCI 

Sytuacja osób starszych została już dokładnie i wielokrotnie zdiagnozo-

wana i opisana w ramach wielu dyscyplin naukowych. Prezentowane diagno-
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zy, najogólniej ujmując, uwzględniają: 1) przebieg fizjologicznych i patolo-

gicznych procesów starzenia się, które prowadzą do niekorzystnych zmian  

w stanie zdrowia, pojawiającej się wraz z wiekiem wielochorobowości, szcze-

gólnie przewlekłej i współwystępującej z wieloma dysfunkcjami oraz postę-

pujących wraz z wiekiem ograniczeń w zakresie sprawności codziennego 

życia, począwszy od ograniczenia wychodzenia z domu, następnie wykony-

wania prac domowych aż po ograniczenia w samoobsłudze; 2) zmiany poło-

żenia społecznego wynikające z zaprzestania aktywności zawodowej, związa-

nej z nią utraty statusu społecznego i ograniczeniu wielu kontaktów społecz-

nych a szczególnie, pogorszeniu sytuacji materialnej oraz poczucie braku 

bezpieczeństwa socjalnego; 3) zmiany w sferze emocjonalnej, poczucie wy-

cofania, osamotnienia i opuszczenia, poczucie mniejszej wartości i ryzyko 

zaburzeń w komunikacji z otoczeniem. 

Te i inne wyniki diagnoz opisujących sytuację ludzi starych prowadzą jed-

nak do łącznej konkluzji - wielu ludzi starych, szczególnie osób w zaawanso-

wanej starości, wymaga:  wszechstronnej opieki zdrowotnej (także w ramach 

profilaktyki starzenia się), pomocy innej osoby zarówno w monitorowaniu 

codziennego funkcjonowania, udzielania niezbędnego wsparcia (między in-

nymi informacyjnego, emocjonalnego, terapeutycznego), bezpośredniej 

pomocy w wielu czynnościach, z którymi sobie nie radzą.  

Wzrasta więc wraz z wiekiem populacji zapotrzebowanie na opiekę za-

równo w sensie indywidualnych świadczeń, jak też w sensie rozwiązań sys-

temowych obejmujących zaplecze instytucjonalne, instytucjonalną infra-

strukturę opieki zabezpieczającą, świadczenia dla poszczególnych osób jak 

też całych grup świadczeniobiorców. Rozwiązania tego rodzaju nie są jednak 

łatwe do wprowadzenia. Wskazują na to narastające wraz ze starzeniem się 

populacji braki w sektorze opieki w wielu krajach Unii Europejskiej [Suszko 

2012, 57]. Jest to związane z opisanymi w literaturze niedostatkami sfery 

publicznej w zabezpieczeniu opieki nad osobami, które jej potrzebują. Mię-

dzy innymi opieka społeczna we Włoszech nie dociera nawet do 1% osób 

powyżej 65. roku życia [Kondrasiewicz,2010, 41]. Próby rozwiązywania pro-

blemów starszej populacji są podejmowane, szczególnie w krajach bogat-

szych, co najmniej od kilku dziesięcioleci. Przykładem mogą być zalecenia 

konferencji w Atenach w roku 1999, w których uwzględniono zapewnienia 
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dostępu do świadczeń zdrowotnych i organizowania różnych form aktywno-

ści, ale też wsparcie niezależności i ludzkiej godności poprzez działania  

o charakterze ekonomicznym i społecznym, w tym – zwłaszcza dla spraw-

nych mimo zaawansowanego wieku -  poprzez zagwarantowanie odpowied-

niej puli miejsc pracy dostosowanych do ludzi starych oraz rozwój systemów 

stopniowego i dobrowolnego odchodzenia na emeryturę [Halik, 128-129]. 

Również w naszych warunkach podjęto działania ukierunkowane na star-

szą populację. Wyodrębnione zostały dwa typy polityki skierowane na star-

szą populację, a realizowane na poziomie lokalnym. Typ polityki, który Błę-

dowski [2002], nazwał optymalizacyjnym, stawia za cel utrzymanie aktywno-

ści fizycznej, intelektualnej i społecznej ludzi starych. Realizowany jest głów-

nie w ramach klubów seniora, dziennych domów pomocy, a zwłaszcza działa-

jących nawet w mniejszych miejscowościach Uniwersytetach Trzeciego Wie-

ku. Generalnie koncentruje się na szeroko rozumianej profilaktyce starości. 

Drugi typ polityki ukierunkowany jest na rozwiązywanie tych problemów i 

trudności, które ograniczają codzienne funkcjonowanie ludzi starych.  Błę-

dowski [2002] nazwał go typem interwencyjnym, nastawionym na działania 

kompensacyjne dla osób w najtrudniejszej sytuacji życiowej. Ten typ polityki 

powinien być zogniskowany na problemach, które pojawiają się w sytuacji 

choroby przewlekłej i/lub ograniczenia sprawności w czynnościach codzien-

nego życia. W takiej sytuacji niezbędne jest zabezpieczenie formalnej infra-

struktury opieki i dostępu do niej, jak również, w uzasadnionych przypadkach 

monitorowanie finansowej niezależności ludzi starych. Zadania te muszą być 

realizowane w najbliższym, lokalnym otoczeniu ludzi starych,  

a więc najbliżej miejsca ich zamieszkania i życia. Z doświadczenia społeczne-

go wynika, że niezbędne jest równolegle monitorowanie i rozwój nieformal-

nych sieci opieki, w tym różnych form wolontariatu, ale szczególnie wspiera-

nie opiekunów rodzinnych.  

Oba typy polityki – optymalizacyjny i interwencyjny – i związane z nimi 

działania są wobec siebie komplementarne i są realizowane w zależności od 

stanu zdrowia i poziomu sprawności starszego pokolenia i indywidualnych 

zmian, jakie następują wraz z wiekiem. Należy zdawać sobie sprawę, że dy-

namika starzenia się społeczeństwa będzie zwiększała zapotrzebowanie na 

oba typy działań, a przewidywany wzrost liczebności osób w zaawansowanej 
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starości oraz stulatków, a więc w latach życia, w których wzrasta zapotrze-

bowanie na bezpośrednią opiekę, dodatkowo zwiększy zapotrzebowanie na 

typ drugi, interwencyjny. 

MODELE OPIEKI NAD OSOBAMI STARSZYMI  POTRZEBUJĄCYMI OPIEKI 

W wielu analizach empirycznych poświęconych seniorom kategorią anali-

tyczną i kwalifikującą do poszczególnych badań jest wiek, lub dodatkowo 

cechy człowieka starszego, takie jak: stan zdrowia, poziom sprawności, sytu-

acja materialna, ewentualnie aktywność fizyczna, a nawet satysfakcja życio-

wa [Steuden 2006]. Jednocześnie charakterystyczne dla większości opraco-

wań analizujących różne aspekty położenia społecznego ludzi w starszych 

kategoriach wieku jest podejście indywidualne, w którym osoby te są cen-

trum analizy oraz przeważa w nich indywidualny ogląd ich problemów.  

Nie oznacza to jednak, że w analizach sytuacji starszego pokolenia pomi-

jane są relacje społeczne. Na ich znaczenie zwraca uwagę szereg autorów. 

Znaczenie rodziny w życiu ludzi w starszym wieku podkreślają zarówno ci, 

którzy wskazują, że na satysfakcję życiową wpływają korzystne relacje z oso-

bami bliskimi i uzyskiwane wsparcie rodziny i przyjaciół [Lassota 2006], jak 

też ci, którzy podkreślają, że brak takich relacji, a konkretnie „problemy ro-

dzinne, głównie zaś niesatysfakcjonujące relacje z bliskimi […] śmierć kogoś 

bliskiego i doświadczanie bólu związanego z żałobą”, a nawet problemy by-

towe osób bliskich – mogą być przyczyną podejmowania działań samobój-

czych [Szczepańska, Madej, Groszek 2002, 286-290]. Ale i w tym ujęciu czło-

wiek stary pozostaje centrum prowadzonych analiz. Natomiast rodzina i bli-

scy są tłem, na którym „toczy się” życie starego człowieka. Bowiem nawet 

najwcześniejsze badania, w których pojawiał się problem opieki świadczonej 

przez rodziny [Piotrowski 1973], oparty był na wypowiedziach ludzi starych, 

którzy stwierdzali, czy i jaką pomoc uzyskiwali, ale bez analizy wypowiedzi 

opiekujących się nimi członków rodziny, czyli tych, na których zgodnie z tra-

dycją spoczywała realizacja opieki. Podejście szerzej ujmujące kwestie opieki 

wprowadzono dopiero w ostatnich latach, gdy szerzej zainteresowano się 

rodziną i rodzinnymi opiekunami ludzi starych [Pędich 2012, 25-30]. 

Przez wiele wieków model opieki nad najstarszym pokoleniem realizowa-

ny był przede wszystkim w rodzinie. Rodzina dysponowała wówczas określo-

nymi cechami. Na ogół była to rodzina wielopokoleniowa, wielodzietna oraz 



Zofia KAWCZYŃSKA-BUTRYM                                                                                         ASO.A.7(1)/2016/188-202 

 195 

funkcjonująca w oparciu o wspólnotę zamieszkania i prowadzenie wspólnego 

gospodarstwa domowego, którym zajmowała się głównie często niepracują-

ca zarobkowo kobieta. Nawet jeśli najstarsze pokolenie żyło odrębnie niż 

dzieci i wnuki, to zwykle w niewielkiej odległości. Wszystkie te cechy stano-

wiły rodzinny kapitał opieki, który służył wszystkim, potrzebującym jej człon-

kom rodziny. W ostatnich kilku dekadach niemal wszystkie cechy tradycyjnej 

rodziny uległy zmianie. Współcześnie w większości społeczeństw dominują 

rodziny dwupokoleniowe i małodzietne. Młode rodziny starają się mieszkać 

poza rodzinami pochodzenia i prowadzić odrębne gospodarstwo domowe. 

W większości kobiety-matki pracują zawodowo, a dzieci we współczesnych 

rodzinach przez wiele lat podejmują kolejne etapy edukacji, wydłużające się 

zdecydowanie poza okres ustawowej dorosłości. Są jeszcze dwie dodatkowe 

cechy charakteryzujące współczesna rodzinę. Jedną jest duża ruchliwość 

przestrzenna (migracje krajowe i zagraniczne) zwykle w poszukiwaniu pracy, 

lepszych zarobków lub korzystniejszych warunków życia, jak też w przypadku 

najmłodszego pokolenia – podejmowania studiów poza miejscem zamiesz-

kania. To prowadzi do zwiększenia przestrzennej odległości między miejscem 

zamieszkania pokolenia dziadków i pokolenia dzieci i wnuków, a także do 

osłabienia więzi międzypokoleniowej. Z drugiej strony badacze współczesnej 

rodziny zwracają uwagę na zmiany systemu aksjologicznego w średnim  

i młodszym pokoleniu – orientację na karierę zawodową i dążenie do osią-

gnięcia wyższego statusu społecznego z wszystkimi materialnymi symbolami 

tego statusu. To zdecydowanie wymaga zaangażowania, wysiłku i czasu na 

ciągłą edukację i pracę zawodową. W konsekwencji kwestia sprawowania 

bezpośredniej opieki nad najstarszym pokoleniem schodzi na dalszy plan. 

Można więc stwierdzić, że rodzinny kapitał opiekuńczy ulega znacznemu 

osłabieniu i wpływ na to mają wspomniane zmiany, a zwłaszcza: zajęte pracą 

zawodową i karierą pokolenie dzieci, kształcące się coraz dłużej pokolenie 

wnuków, utrudniająca bezpośrednią opiekę duża odległość przestrzenna 

między miejscem zamieszkania pokolenia dzieci i pokolenia dziadków 

(wspomniane migracje).  

Z tego względu opieka rodziny nad starszymi osobami coraz bardziej przekra-

cza możliwości rodzin i niezbędne staje się instytucjonalne wsparcie rodziny. Nie 

sposób nie wspomnieć też, że obciążenia opiekuńcze, których rodzina nie jest  
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w stanie podjąć i realizować, są kosztowne finansowo. Wiąże się to z konieczno-

ścią finansowania opieki sprawowanej przez osoby z zewnątrz rodziny lub przez 

instytucje. Istnieją w tym zakresie dwa rozwiązania: opieka osób trzecich realizo-

wana w miejscu zamieszkania osoby starszej,  finansowana przez osobę zaintere-

sowaną otrzymaniem jej i/lub przez jej rodzinę, opieka instytucjonalna realizowa-

na poza dotychczasowym miejscem zamieszkania, w placówkach opiekuńczych – 

w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-pielęgnacyjnych itp., którą, 

poza wyjątkami, co najmniej częściowo finansują ludzie starzy lub ich rodziny.  

W pierwszym przypadku wymaga to zatrudnienia osoby/osób na godziny lub 

na całą dobę dochodzącą lub na stałe. I te rozwiązania są często podejmowane  

w wielu bogatych krajach Europy i świata. Przykładem są między innymi imigrantki 

przybywające do Włoch, by opiekować się starszymi osobami. Rozwiązania te są 

podejmowane z dwóch głównych powodów: osoba starsza pozostaje w swoim 

mieszkaniu/domu, co zapewnia jej poczucie bezpieczeństwa, spokoju, pozosta-

wania w znanym sobie rodzinnym otoczeniu, wyboru opiekuna, wpływu na rytm 

dnia, do którego jest przyzwyczajona bez konieczności podporządkowania się 

regulaminowi określonemu przez instytucję. Przejście do zakładu opiekuńczego 

pozbawia ją wielu tych możliwości. Po drugie - opieka w zakładzie jest bardziej 

kosztowna, niż opieka w domu a dodatkowo sam podopieczny i rodzina mogą  

w większym stopniu mieć wpływ na realizację opieki w domu i kontrolować ją.  

Opieka instytucjonalna staje się coraz mniej wydolna ze względu choćby na 

opisaną wcześniej skalę i dynamikę starzenia się populacji. Wymaga to szybkiej 

rozbudowy infrastruktury opieki (placówki, personel, przestrzeganie wyznaczo-

nych ministerialnie standardów, jakie nie obowiązują w prywatnych domach ludzi 

starych), co pociąga wysokie koszty. A tych ostatnich poszczególne państwa chcą 

uniknąć. Badania prowadzone w Finlandii pokazały, iż wydatki publiczne związane 

z długoterminową opieką nad osobami starymi są znacznie mniejsze w przypadku 

zaangażowania nieformalnych opiekunów rodzinnych w opiekę [Kehusmaa, Autii-

Ramo, Helenius, Rissanen 2013]. Obliczono, iż w przypadku braku nieformalnych 

opiekunów, głównie członków rodziny, koszty opieki nad osobami starymi byłyby 

dwukrotnie wyższe niż w przypadku opieki rodzinnej [Kehusmaa, Autii-Ramo, 

Helenius, Rissanen 2013, 8]. 

Skalę problemu rozbudowy infrastruktury opieki ukazuje między innymi 

A. Karpiński konstatując, że w Polsce, gdzie w dalszym ciągu jeszcze rodzina 
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w dużym stopniu realizuje funkcję opiekuńcza nad osobami starszymi, sieć 

domów opieki, które zapewniłyby godne warunki przeżywania starości nale-

żałoby zwiększyć o ogromna liczbę miejsc z około 30 tys. do około 300 tys. 

[Karpiński 2008, 232]. 

ROZWIĄZANIA 

W tej sytuacji jest zrozumiałe, że zarówno poszczególne państwa, jak też osoby 

starsze i ich rodziny są zainteresowane przyjęciem bardziej przyjaznego dla osoby 

starszej (bez przenoszenia jej w obce otoczenie) i mniej kosztownego rozwiązania 

problemu zabezpieczenia opieki w warunkach domowych. Kraje, w których nadal 

dominuje opieka rodziny, to głównie kraje o niższym standardzie życia i rozwoju 

ekonomicznego, ale też te, w których odsetki ludzi w wieku 65+ i dużo starszych jest 

relatywnie niższe niż w krajach bogatych, w związku z tym problemy opieki nad naj-

starszym pokoleniem nie przybrały jeszcze rangi trudnego problemu. Natomiast 

kraje bogatsze, o wyższym standardzie życia i rozwoju ekonomicznego, w których 

niemal co piąta osoba mieści się w demograficznej kategorii starości, stają wobec 

rozwiązań koniecznych i bardzo pilnych. Rozwiązaniem przyjaznym i mniej kosztow-

nym okazało się zatrudnienie do opieki osoby spoza rodziny. Należy jednak zazna-

czyć, że wielogodzinna opieka nad osobą starszą, niesamodzielną, wymagającą wielu 

czynności opiekuńczych jest pracą ciężką, obciążającą emocjonalnie i fizycznie  

a także  relatywnie nisko opłacaną i nie cieszącą się prestiżem. Na skutek tego trud-

no było znaleźć osoby miejscowe, chcące podjąć się tego zadania. Powstała więc 

nisza zatrudnienia w opiece nad ludźmi starymi. Odpowiedzią na to okazała się mi-

gracja z biedniejszych krajów. 

W latach, gdy w krajach bogatych wzrastała liczebność ludzi starych,  

w krajach o niższym poziomie rozwoju ekonomicznego wzrastały nierówno-

ści społeczne.  Wielu grupom społecznym towarzyszyły trudności na rynku 

pracy, niskie płace i wywołane nimi trudności finansowe i życiowe. W poszu-

kiwaniu poprawy sytuacji bytowej, na długo jeszcze przed otwarciem rynku 

pracy dla imigrantów, pojawiły się migracje, przede wszystkim kobiet, po-

dejmujących, często nielegalną pracę w niszy zatrudnienia bogatych krajów, 

a więc w opiece nad starzejąca się w tych krajach populacją. Ponieważ niele-

galne emigrantki rozwiązywały w pewnym zakresie problemy opieki w tych 

krajach, władze państwowe i lokalne starały się nie interweniować i nie do-

strzegać ich nielegalnego pobytu i nielegalnej pracy. Tak powstawała i posze-
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rzała się fala migracji kobiet poza kraj pochodzenia podejmujących prace 

opiekuńcze nad coraz bardziej starzejącą się populacją [Allers, Perkins, 

1995]. W ostatnich latach także w literaturze polskiej znajdujemy opracowa-

nia tego problemu [Kinder, Napierała 2010; Małek 2011; Szczygielska 201; 

Krzyżowski 2013]. 

Zwiększa się więc na globalnym rynku pracy oferta zatrudnienia dla kobiet 

przy ograniczeniu ofert pracy i rosnącym bezrobociu kobiet na lokalnych, 

krajowych rynkach pracy oraz ze względu na różnice w poziomie wynagro-

dzeń w bogatych i biednych krajach. Sytuacja ta wskazuje na globalne nie-

równości współczesnego świata, które prowadzą do transferu pracy kobiet 

między krajami i to niezależnie od tego, czy migracje są czy nie są legalne 

[Stenum 2010]. Kraje, z których wyjeżdżają kobiety w poszukiwaniu pracy, to 

głównie kraje „biednego południa” – dla przykładu kraje Ameryki Łacińskiej 

(Dominikana, Peru, Ekwador) i Azji (Indonezja, Malezja, Filipiny i Indie) [Isak-

sen , Devi, Hochschild 2008], ale też kraje byłego „bloku wschodniego”, 

Ukraina, Rumunia, Polska [Rosińska – Kordasiewicz 2004] i inne (Managing 

Labour Mobility). 

Oferta pracy dla kobiet mieści się przede wszystkim w sektorze usług. Za-

równo usług obejmujących pracę w gospodarstwie domowym, jak też przede 

wszystkim w sektorze usług opiekuńczych. Ten drugi zakres oferty podlega 

stałemu zwiększaniu w wyniku przedstawionych wcześniej zmian w struktu-

rze wieku populacji świata.  

KONSEKWENCJE TRANSFERU OPIEKI 

Jednym z poważnych problemów, jakie wynikają z wyjazdu kobiet do pra-

cy w sektorze opieki jest powstający w krajach ich pochodzenia deficyt opie-

ki. Jeśli są to wyjazdy na krótki okres, w wyjeździe uczestniczą same kobiety, 

niezależnie czy mają już rodzinę i dzieci, czy jeszcze nie mają zobowiązań 

opiekuńczych wobec swojej rodziny. W sytuacji wyjazdu kobiety-matki defi-

cyt opieki obejmuje głównie pozostawiane w kraju zarówno starsze jak i zu-

pełnie małe dzieci. Konsekwencje wyjazdu matek są analizowane w perspek-

tywie dzieci, ich problemów emocjonalnych, wychowawczych, zdrowotnych 

wywołanych nieobecnością matki, a czasem nawet obojga rodziców. Oczywi-

ście, wymaga to zabezpieczenia opieki innych osób. W tym przypadku dzieci 

zwykle pozostają pod opieką ojca lub babci. Sprawujący opiekę ojciec, i/lub 
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dziadkowie, lub inni członkowie rodziny  czynią to nieodpłatnie zastępując 

nieobecną matkę. Znacznie rzadziej,  na przykład w Polsce, zamiast członków 

rodziny, opiekę podejmują osoby z zewnątrz rodziny. Bywa, że są to także 

imigrantki z biedniejszego kraju. Przykładem jest sytuacja w naszym kraju. 

Gdy Polki szukają pracy zarobkowej na rynku pracy opiekuńczej w innych 

krajach, ale relatywnie wyżej opłacanej niż w Polsce, ich miejsce na rynku 

pracy coraz częściej zajmują Ukrainki, dla których zarobki w segmencie usług 

domowych i opiekuńczych okazały się w Polsce relatywnie wyższe niż w ich 

kraju. Zjawisko nieodpłatnej i odpłatnej opieki  nad osobami pozostawionymi 

w kraju określane jest jako transnarodowy łańcuch opieki.  

Należy jednak dodać, że konieczność zapewnienia opieki nad pozosta-

wionymi w kraju dziećmi dotyczy nie tylko kobiet, które za granicą zatrudnia-

ją się w obszarze opieki czy prowadzenia gospodarstwa domowego, lecz 

także tych kobiet, które znajdują zatrudnienie na innych, bardziej atrakcyj-

nych stanowiskach i w innych obszarach zatrudnienia w kraju przyjmującym. 

Deficyt opieki dotyczy jeszcze kolejnej kwestii. Migrujące kobiety, szcze-

gólnie 40-50-letnie stają wobec innych jeszcze zobowiązań opiekuńczych – 

wobec starszych, potrzebujących opieki rodziców. W literaturze przedmiotu 

coraz wyraźniej określany jest problem organizacji oraz znaczenia opieki nad 

osobami starszymi i zanikanie tego obszaru, który należał do rodziny. Ocze-

kuje się, iż państwo przejmie obowiązki organizacji opieki nad ludźmi starymi 

lub też będzie partycypować w finansowaniu opieki długoterminowej [Ei-

chler, Pfau-Effinger, 2009, 618]. Wydłużanie się życia i powiązany ze staro-

ścią ubytek zdrowia i sprawności w wielu czynnościach codziennego funcjo-

nowania powoduje z jednej strony rosnącą potrzebę świadczeń opiekuń-

czych, z drugiej zaś uświadomienie sobie przez decydentów, że pielęgnowa-

nie starszych osób jest zarówno czasochłonne, jak i kosztowne [Eichler, Pfau-

Effinger, 2009, 618, 146].  

Z przedstawionych analiz wynika jednoznacznie, że starzenie się populacji 

generuje wiele złożonych problemów opiekuńczych, które wprawdzie doty-

czą bezpośrednio ludzi starych, ale równolegle wywołują wiele złożonych 

problemów wykraczających poza nich i poza ich rodziny, i staje się pilnym do 

rozwiązanie problemem społecznym, organizacyjnym i finansowym dla kra-
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jów uczestniczących w transferze opieki – do których napływa kapitał opieki  

i dla krajów, z których ten kapitał wypływa.  
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WPROWADZENIE 

Włączenie edukacji ukraińskiej w światowy obszar teorii i praktyki peda-

gogicznej jest możliwe, jeśli podjęty zostanie dyskurs na poziomie teorety-

czo-metodologicznym, organizacyjnym oraz technologii kształcenia. Szcze-

gólna jest w tym zakresie rola nauczycieli i ich kompetencji, które zapewniają 

uczniom w przyszłości samorealizację, profesjonalną i społeczną mobilność, 

konkurencyjność na rynku pracy, elastyczną adaptację. Te umiejętności 

uczniów są wskaźnikiem mistrzostwa pedagogicznego ich nauczycieli, jedne-

go z kluczowych czynników pracy pedagogicznej. Mistrzostwo pedagogiczne 

nauczyciela polega na wspieraniu każdego dziecka w rozwoju tak, aby mogło 

ujawnić i rozwijać swoje zdolności, osiągając sukcesy na miarę posiadanych 

potencjałów; przy uwzględnieniu aktywności własnej. Współpracując z dziec-

kiem oraz jego rodzicami, nauczyciel stwarza możliwości doświadczania go-

ryczy porażek i radości z sukcesów w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.  

Mistrzostwo pedagogiczne nauczyciela jest wielowymiarowe. Opanowa-

nie mistrzostwa – to złożony i dynamiczny proces kształtowania kompetencji 

pedagogicznych. Od umiejętności nauczyciela zależą rezultaty procesów 

wychowania i uczenia się dzieci; wspieranie pozytywnych albo zapobieganie 

negatywnym. Rola nauczyciela jest szczególnie ważna, ponieważ warunkuje 

ostateczny sukces ucznia. Wyniki nauczania i wychowania zależą od trzech 

czynników:  kto naucza, kto się uczy, w jaki sposób się uczy. Za ich organiza-

cję i koordynację odpowiada nauczyciel. Te umiejętności praktycznej sztuki 

pedagogicznej nabywa już na etapie przygotowania zawodowego  

w trakcie studiów. 

Dziesiątki profesji „rodzi się i umiera”. A trwają najdawniejsze: lekarza, in-

żyniera, nauczyciela. Wśród nich zawód nauczyciela zajmuje miejsce szcze-

gólne: dlatego, że jest początkiem wszystkich pozostałych profesji. Zmieniają 

się warunki i zasady wychowania, tylko nie zmienia się podstawowa misja 

nauczyciela – wspieranie młodego człowieka na drodze ku człowieczeństwu. 

Mistrzostwo nauczyciela, mistrzostwo pedagogiczne. Na czym ono pole-

ga? Jak stać Mistrzem? To pytanie zadaje sobie każdy nauczyciel, zarówno 

ten, który podjął swoją pierwszą pracę, jak i ten, który już od lat pracuje  

w szkole. Odpowiedz jest prosta, możliwie najprostsza – być dobrym, uczci-

wym człowiekiem. I to wszystko? Doświadczenie dowodzi, że gdyby nauczy-
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ciel nie znał i nie stosował się do prawidłowości psychologicznych i dydak-

tycznych oraz zasad wychowania, to skuteczność jego pracy byłaby mała 

(brak zaufania uczniów, niska motywacja do uczenia się, brak sukcesów). 

Obok kompetencji osobowościowych, muszą być ukształtowane praktyczne 

kompetencje zawodowe.  

Istnieje dużo czynników składających się na mistrzostwo pedagogiczne. 

Nie każdy może zostać mistrzem. Mistrzostwa nie można się nauczyć. O mi-

strzostwie decyduje ,,dusza nauczycielska” (określenie stosowane także w 

polskiej pedeutologii, a wprowadzone przez Jana Władysława Dawida). Dla 

człowieka, który jest nauczycielem z powołania, stać się Mistrzem – to ży-

ciowe pragnienie. Same wyuczone sprawności nauczania i wychowania nie 

wystarczą. 

Problemy pedagogicznego mistrzostwa były przedmiotem zainteresowa-

nia znanych ukraińskich i zagranicznych pedagogów oraz psychologów: J. A. 

Komeńskiego, K. Uszyńskiego, A. Diesterwega, A. Makarenki, W. Suchomliń-

skiego, I. Zjaziuna. W badaniach podejmowano kwestie przygotowania za-

wodowego nauczycieli oraz warunki formowania mistrzostwa pedagogiczne-

go. Autorzy przedstawiają własne modele mistrzostwa. Nie istnieje więc jed-

na koncepcja i definicja. Uogólniając różne stanowska, ukraińskie i zachod-

nie, można sformułować następującą definicję: mistrzostwo pedagogiczne 

oznacza najwyższy poziom działalności pedagogicznej, która wyraża się w 

twórczości nauczyciela, w stałym doskonaleniu sztuki nauczania, wychowa-

nia i samorozwoju człowieka.  

A. Makarenko uważał, że na istotę mistrzostwa pedagogicznego składa się 

wiedza o osobliwościach procesu wychowania, umiejętności jego formowa-

nia i inicjowania. Warunkiem mistrzostwa pedagogicznego dostępnym każ-

demu człowiekowi jest praca nad sobą, ponieważ podstawą do kształtowania 

innych ludzi jest własne doświadczenie autokreacji.  

Mistrz osiągający sukcesy ma własny styl pracy, realizuje i rozwija poten-

cjał twórczy dzięki wiedzy z zakresu psychologii dzieci i młodzieży oraz umie-

jętnemu kierowaniu procesem pedagogicznym. Jednak mistrzostwo tylko 

przejawia się w działaniach praktycznych. Nie można go sprowadzić do wy-

sokiego poziomu kompetencji i wyników w pracy. Istotą mistrzostwa jest 
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osobowość nauczyciela, jako ogół cech, zdolności  oraz systemu wartości, 

wpływających na jego aktywność zawodową. 

Mistrzostwo pedagogiczne – to także wysoka kultura organizacyjna oraz 

kierownicza i społeczna działalność nauczyciela. Taki nauczyciel-mistrz posia-

da cechy twórczej osobowości, które pomagają mu rozwiązywać problemy, 

godząc ogólne cele i zadania wychowania z indywidualnymi cechami psycho-

logiczno-społecznymi oraz potrzebami ucznia.  

Zmiany w przygotowaniu zawodowym nauczycieli na Ukrainie dokonały 

się dzięki pracom badaczy Połtawskiego Państwowego Instytutu Pedagogicz-

nego, prowadzonych w latach 70-90. XX wieku. Po raz pierwszy w historii 

ukraińskiej uczelni pedagogicznej wprowadzono jako odrębny przedmiot 

studiów – mistrzostwo pedagogiczne [Зязюн (red.) 2008, 135]. W 1981 r. 

utworzono Katedrę Mistrzostwa Pedagogicznego. Zespół naukowców z Ka-

tedry przygotował programowo-metodyczną koncepcję przedmiotu „Mi-

strzostwo pedagogiczne”. Ten przedmiot objął nie tylko innowacyjne treści 

kształcenia, ale także nowatorskie metody nauczania. Podstawą programu 

nauczania były treningi pedagogiczne i psychologiczne.  

Od roku 1975 do roku 2000 w Państwowym Instytucie Pedagogicznym  

w Połtawie realizowany był oryginalny system przygotowywania kandydatów 

do zawodu nauczyciela. Każdy student miał możliwość, by kształtować swoje 

mistrzostwo pedagogiczne. Służyły temu dodatkowo koła naukowe, kluby  

i sekcje pedagogiczne [Лавріненко 2013, 104]. Dla studentów pierwszego 

roku wprowadzono ciągłą praktykę pedagogiczną. Profesjonalne przygoto-

wanie przyszłych nauczycieli rozpoczynało się od jednoczesnego nabywania 

wiedzy i gromadzenia doświadczenia praktycznego. Takie podejście wymaga-

ło udzielania indywidualnego wsparcia studentom w procesie implementacji 

teorii pedagogicznej do praktyki, przekształcania wiedzy w umiejętności. 

Wymagało nieustannych kontaktów student-nauczyciel akademicki.  

STRUKTURA MISTRZOWSTWA PEDAGOGICZNEGO NAUCZYCIELA 

Na osiągnięcie mistrzostwa pedagogicznego ma wpływ wiele czynników. 

Żaden pojedynczy nie decyduje o mistrzostwie. Chodzi tu raczej o układ 

pewnych cech wzajemnie sprzężonych. Model mistrzostwa pedagogicznego 

przedstawiono na poniższym schemacie. Obejmuje on: kompetencje profe-

sjonalne, cechy osobowości, technikę pedagogiczną, takt pedagogiczny, 
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twórczość pedagogiczną, orientację humanistyczną, kulturę komunikacji oraz 

zdolności pedagogiczne. Kolejno zostaną scharakteryzowane poszczególne 

kategorie cząstkowe. 

 

Rysunek 1. Model mistrzostwa pedagogicznego 

źródło: [Кайдалова (red.) 2008, 124] 

Na kompetencje profesjonalne nauczyciela–mistrza składa się wiedza z zakresu 

pedagogiki i psychologii; wiedza o zasadach, formach i metodach nauczania,  

o treściach przedmiotowych; znajomość indywidualnych cech dzieci; umiejętności 

komunikowania się i nauczania swojego przedmiotu, prowadzenia polemiki, roz-

mowy; umiejętności wykorzystywania podręczników i posługiwania się technolo-

giami informacyjno-komunikacyjnymi; umiejętności motywowania uczniów; umie-

jętności w zakresie oceniania wiedzy i kompetencjii uczniów. Nauczyciel, który 

doskonale zna swój przedmiot jest przez uczniów traktowany z uznaniem, jako 

fachowiec. Łatwiej mu rozbudzać zainteresowanie i pasje poznawcze dzieci i  mło-

dzieży, wykraczając poza wiedzę podręcznikową.   

Cechy osobowości sprzyjające mistrzostwu to racjonalność, etyczność, 

wszechstronność wiedzy i erudycja, optymizm, odporność emocjonalna, 

determinacja, empatia, tolerancja i wyrozumiałość.  

Technika pedagogiczna  obejmuje zestaw umiejętności i nawyków, które 

pomagają osiągnąć optymalne rezultaty w nauczaniu i wychowaniu (mimika, 
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gesty, język, środki komunikowania wychowawczego, umiejętności kontroli 

emocji, humor). 

Takt pedagogiczny to umiejętność doboru odpowiedniego tonu i stylu 

komunikowania z uczniami i innymi nauczycielami.  

Twórczość pedagogiczna  opiera się na wiedzy teoretycznej, jako podsta-

wie skutecznego doboru metod i form nauczania. Różnorodność sytuacji 

pedagogicznych, wielość realnych problemów oraz  rozmaitość osobowości 

uczniowskich wymagają od nauczyciela kreatywności. Wymagają wyobraźni, 

oryginalności i niestandardowych rozwiązań. Praca szablonowa nie sprzyja 

ani rozwojowi uczniów, ani rozwojowi kultury szkoły. 

Orientacja humanistyczna jest jedną z podstawowych charakterystyk mi-

strzostwa pedagogicznego. Oznacza ukierunkowanie na drugiego człowieka, 

wartości duchowe, moralność. Wiąże się ze świadomością, że wychowanie 

zależy od cech osobowych i postaw samego nauczyciela. Orietacja ta wyraża 

się w trosce o potrzeby i dobro dziecka oraz wszechstronny rozwój jego oso-

bowości. 

Kultura komunikacji obejmuje mistrzowskie władanie słowem, umiejętno-

ści dokładnego, precyzyjnego, zrozumiałego, emocjonalnego wypowiadania 

swoich myśli. Uczniowie bardzo cenią nauczycieli, z którymi łatwo się poro-

zumieć i którzy nie wytwarzają barier w komunikacji.  

Zdolności pedagogiczne to układ szczególnych cech osobowości pedago-

ga, które uwarunkowują osiągnięcie sukcesu w działalności pedagogicznej 

[Кайдалова (red.) 2008, 124]. 

W latach 2008-2013 w Centrum Profesjonalnego Samorozwoju Mistrzo-

stwa Pedagogicznego przy Instytucie Kształcenia Nauczycieli Narodowej 

Akademii Nauk Ukrainy prowadzone były szkolenia dla nauczycieli szkół oraz 

wykładowców wyższych uczelni. Badania przeprowadzone wśród uczestni-

ków kursów pozwoliły na stwierdzenie, że: mistrzostwo pedagogiczne jest 

składnikiem profesjonalno-pedagogicznego przygotowania nauczycieli; jest 

komponentem ich kształcenia podyplomowego; mistrzostwo pedagogiczne 

obejmuje działalność dydaktyczno-wychowawczą jako nierozłączną całość 

[Лавріненко 2013, 103]. 
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We współczesnych realiach społeczno-ekonomicznych, w których ceni się 

nowatorstwo i zmiany, mistrzostwo pedagogiczne jest nie tylko zespołem 

indywidualnych-osobowościowych cech człowieka, które zapewniają wysoki 

poziom działalności zawodowej. Obejmuje także umiejętności profesjonalne, 

oparte na podstawach metodologicznych, teoretycznych, metodycznych  

i technologicznych.  

Jak pisze O. Lawrynenko, ostatnimi czasy na Ukrainie nastąpił regres  

w zakresie wdrażania nauczycieli do mistrzostwa zawodowego. W większości 

pedagogicznych uniwersytetów zamknięto Katedry Mistrzostwa Pedagogicz-

nego. Nie są realizowane programy z przedmiotu „Podstawy mistrzostwa 

pedagogicznego”, zmniejszyła się ilość godzin praktyk pedagogicznych, nie 

ma też wykładowców-specjalistów w dziedzinie  mistrzostwa pedagogiczne-

go [Лавріненко 2013, 106]. 

Mistrzostwo pedagogiczne wymaga wysokiej kultury organizacyjnej i w fazie 

przygotowania zawodowego, i na etapie właściwej pracy zawodowej. Wymaga 

dobrych warunków ćwiczenia podstawowych umiejętności: jak wchodzić do klasy, 

jak się ubrać, jak się uśmiechać, jak cieszyć się, a jak martwić. Nauczyciel niczym 

aktor odgrywa swoją rolę; złożoną rolę społeczną w klasie szkolnej. To podobień-

stwo składa się na artystyczny wymiar twórczości pedagogicznej. Szczególna sytu-

acja odgrywania roli ma miejsce w czasie hospitacji. Podczas hospitacji klasa i na-

uczyciel prezentują się modelowo: uśmiechnięty nauczyciel – optymista, cudowne 

dzieci, który znają odpowiedzi na wszystkie pytania i perfekcyjnie się zachowują. 

Na takiej lekcji wszystko jest najwyżej jakości – technika, eksperymenty, logika 

zajęć, metody nauczania. Wszystko wypada bardzo dobrze. Mistrzostwa pedago-

gicznego nie można nauczyć się na podstawie obserwacji idealnie wyreżyserowa-

nych scen na lekcji.  To co najważniejsze w związku między nauczycielem i ucznia-

mi, wynika z napięcia w ich wzajemnych codziennych relacjach. Za odświętnymi 

hospitacjami stoi mozolny powszedni trud powtarzalności tematów lekcji, ćwiczeń 

i prac domowych oraz problemów wychowawczych. Przygotowanie do zawodu 

nauczyciela wymaga zanurzenia w codziennym i zwyczajnym życiu szkoły i klasy, 

które nie jest widoczne dla okazjonalnych wizytatorów i przygodnych studentów. 

Oprócz wyżej wymienionych, warto wskazać jeszcze kilka składników mi-

strzostwa pedagogicznego. 
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,,Iskra, która rozpala twórczość, występuje w ziarnie ducha”- tak pisał wielki ar-

tysta Mikołaj Rerich. Duchowość (dusza) nauczyciela sprzyja tworzeniu szczególne-

go klimatu pedagogicznego, pozwala uniknąć sztuczności w kształceniu i poprawia 

skuteczność uczenia się.  Mistrz nie tylko troszczy się o własną duchowość, ale jest 

przewodnikiem duchowym dla uczniów-pomaga wyznaczyć im kierunek rozwoju, 

wskazać wartości warte realizacji i drogę ich urzeczywistniania.  Mistrz nie jest 

wzorem do naśladowania lecz doradcą na drodze życia uczniów. Może udzielać 

wskazówek, ponieważ posiadł mądrość i doświadczenie [http://osvita.ua /school].  

Przedstawianie uczniom celów uczenia się, to w moim przekonaniu niedoce-

niana cecha mistrzostwa.  Doświadczenie praktyczne w pracy z przyszłymi nauczy-

cielami w Instytucie Języków Obcych w Gorliwce na Ukrainie oraz z dokształcają-

cymi się zawodowo nauczycielami, pozwalają na stwierdzenie, że wielu z nich ma 

kłopot z podstawowym w dydaktyce formułowaniem celów uczenia się. Nie tylko 

nie rozumieją, dlaczego uczą danego przedmiotu, ale też nie potrafią wytłumaczyć 

uczniom, po co się  uczyć. Jeśli cel jest początkiem każdego rozsądnego działania, 

to praca pedagogiczna takich nauczycieli jest nieracjonalna. Ponieważ uczniowie 

nie wiedzą, po co się uczą, to uważają, że ten wysiłek nie ma sensu. Głównym 

zadaniem nauczyciela, wynikającym z funkcji kierowania procesem dydaktycznym, 

jest zapoznanie uczniów z celami nauczania i zadbanie o to, aby je zrozumieli. 

Nauczyciel powinien inteligentnie pokazywać obszary zastosowania wiedzy i umie-

jętności w aktualnym i przyszłym życiu uczniów, oraz wiązać je z ich aspiracjami. 

Nauczyciel ma przede wszystkim wspierać rozwój i inspirować uczniów do samo-

rozwoju. Bo temu służy edukacja.  

Inną ważną umiejętnością jest dobór treści kształcenia.  Wielu nauczycieli na-

rzeka na przeładowane programy nauczania. Na lekcjach zdarza się tak, że nauczy-

ciele przekazują dużą część materiału,  której uczniowie nie zapamiętują i nie opa-

nowują. Takie sytuacje powtarzają się. Powstają zaległości w nauce. Nie ma czasu 

na ćwiczenia i utrwalanie wiedzy. Jest to związane z tym, że nauczyciel nie radzi 

sobie z doborem materiału do zajęć, gubi się w szczegółach i nie umie skupić na 

kwestiach kluczowych. 

Metoda nauczania to systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela  

z uczniem. Odpowiednio dobrana metoda umożliwia realizację celów kształcenia: 

zmian w osobowości uczniów, wyrażających się w przyroście wiedzy lub umiejęt-

ności. Obowiązuje zasada indywidualizacji doboru metod nauczania i uwzględnie-
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nia wieku uczniów, treści nauczania, celów lekcji oraz dostępnych form i środków 

dydaktycznych. Nauczyciel-Mistrz dostrzega także  potrzebę różnicowania metod 

nauczania w zależności od uzdolnień i motywacji uczniów. Miarą zawodowego 

mistrzostwa jest częstość wykorzystywania metod aktywnych.  

Podstawową formą pracy w ukraińskich szkołach jest system klasowo – lekcyj-

ny. Taka organizacja dominuje we wszystkich krajach. Choć nie brakuje opinii kry-

tycznych, to nadal podkreśla się jego zalety: systematyczność, sprzyja utrzymaniu 

porządku i dyscypliny, niskie koszty, łatwo go nadzorować. System klasowo-

lekcyjny powstał na potrzeby masowej edukacji. Ta forma zdobywania wiedzy 

ukształtowała się historycznie. Nauczyciel–Mistrz potrafi modernizować system 

klasowo-lekcyjny, włączając inne formy nauczania. Chodzi tu o pracę indywidualną 

i pracę grupową. W każdej szkole jest możliwość kontynuowania procesu naucza-

nia klasowego podczas zajeć pozalekcyjnych czy tez podczas smodzielnej pracy 

przy odbrabianiu zadań domowych. Szczególnie wartościową formą nauczania są 

wycieczki. W pedagogice ukraińskiej wskazuje się na Wasyla Suchomlińskiego, jako 

tego, który ,,wyprowadził uczniów do ogródka, w plener”.  

Obok metod dydaktycznych, za najważniejszy czynnik skuteczności nauczania 

uważane jest motywowanie. Motywowanie do nauki to jedna z podstawowych 

kompetencji nauczyciela, ale poświęca się jej niewiele uwagi i miejsca w przygoto-

waniu zawodowym. Nastawienie dzieci do nauki to jedna ze składowych powodze-

nia szkolnego. Od tego, czy nauczyciel potrafi zachęcić uczniów do nauki zależy 20 % 

ostatecznego wyniku. Dlaczego uczeń uczy się? Odpowiadając, można posłużyć się 

teoriami psychologicznymi. Jedni uczą się, bo chcą osiągnąć sukces, drudzy-by unik-

nąć porażek. Dla niektórych nauka pozwala na realizacje zainteresowań i pasji po-

znawczych; pozostali chcą być najlepsi w rywalizacji o oceny, świadectwa i nagrody. 

Część uczniów jest zachęcana do nauki przez rodzinę, a inni kierują się motywacją 

autonomiczną. Dla znacznej grupy uczniów obowiązki szkolne są oczywiste i wdro-

żone w toku socjalizacji domowej. W klasach starszych profilowanych i szkołach 

kierunkowych, wybieranych przez uczniów, w których są progi selekcyjne, nie ma 

większych problemów z zachęcaniem do nauki. Jednak w większości klas prawdziwą 

sztuką jest stwarzanie atmosfery, kiedy uczniowie będą się uczyć z zapałem lub 

przynajmniej na poziomie pozwalającym uniknąć niepowodzeń szkolnych. Umiejęt-

ność odczytywania różnych potrzeb, uzdolnień i indywidualnych motywacji oraz 
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dostosowywanie do tego sposobów mobilizowania do nauki, to jedna ze składo-

wych mistrzostwa nauczyciela.  

O podobieństwie roli nauczyciela do roli aktora już wspomniano. Filozofowie 

antyczni traktowali pedagogikę jako sztukę. Nieprzypadkowo mistrzostwo pedago-

giczne nazywa się teatrem jednego aktora. Makarenko pisał: „Mistrzostwo peda-

gogiczne polega na ustawieniu głosu i na kierowaniu mimiką twarzy. Nauczyciel 

nie może nie grać, nie może być po prostu nauczycielem, który nie umie grać. Nie 

można grać sceniczne, zewnętrzne. Zostałem prawdziwym mistrzem wtedy, kiedy 

nauczyłem się mówić „chodź do mnie” w 15-20 barwach głosu” [Макаренко 

1984, 202-204]. Tak jak Konstanty Stanisławski opracował zasady pracy aktora nad 

sobą, tak i podobnie dążenie nauczyciela ku mistrzostwu wymaga autokreacji i 

świadomości autoprezentacji. Na pracę - grę nauczyciela, tak jak  

u aktora, wpływa wyobraźnia, obserwacja i własne doświadczenia. Zasoby zawsze 

są indywidualne i niepowtarzalne. Rola nauczyciela jest złożona. Oprócz wymiaru 

artystycznego, na mistrzostwo składa się też sposób realizacji roli społecznej. Spe-

cyfika zawodu nauczyciela polega bowiem na tym, że odgrywanie roli nie ograni-

cza się do przestrzeni klasy i szkoły.  Wobec nauczycieli kierowane są różne spo-

łeczne oczekiwania, czasami sprzeczne, niemożliwe do realizacji, trudne do pogo-

dzenia z innymi obowiązkami.  

Każdy nauczyciel jest reżyserem swoich lekcji. Nieprzypadkowo na okre-

ślenie arkusza ze schematem planowanych zajęć stosuje się nazwę 

,,scenariusz lekcji”. Inscenizacja lekcji wymaga wskazania celu, zaplanowania 

działalności własnej i uczniów, doboru materiału do zajęć, troski o efekty 

kształcenia i wyliczenie czasu na wykonanie zadań.  

W każdym dobrym przedstawieniu jest miejsce na improwizację. Impro-

wizacja to jedna z podstawowych kompetencji Mistrza. Choć cechami defi-

niującymi improwizację jest nieprzygotowanie i przypadkowość, to za wy-

tworami improwizacji stoi perfekcyjna technika i emocjonalność. W muzyce, 

teatrze czy poezji na improwizacje odważyli się najlepsi. W improwizacji ak-

towi twórczemu towarzyszy jednoczesne powstawanie dzieła. Można po-

wiedzieć, że wielu sytuacji nie można w wychowaniu przewidzieć i zaplano-

wać. Wiele reakcji musi być szybkich i spontanicznych, bez wcześniejszego 

planowania. To obszary wolności zawodowej. 
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Kolejną cechą charakteryzującą Mistrza jest jego wiara w możliwości roz-

wijania potencjałów dzieci. Jest to wyraz optymizmu pedagogicznego, który 

koresponduje z orientacją humanistyczną Mistrza. Oznacza ufność i nadzieję 

pokładaną w sile edukacji, a także przekonanie, że można zmienić sytuację 

społeczną dzięki wychowaniu. Każdy uczeń, niezależnie od puli posiadanych 

uzdolnień, sytuacji rodzinnej, potrzeb i cech kulturowych, w kontakcie z Mi-

strzem zyskuje możliwości wszechstronnego rozwoju.  

I na zakończenie charakterystyki mistrzostwa należy podkreślić jego 

etyczność. Mistrz nie trzyma się sztywno zakazów i kodeksów. Jest niezależny 

w poglądach. Podejmuje decyzje świadomie, w poczuciu odpowiedzialności. 

Wychowuje nie tyle przez nakazy i nauczanie o tym, co moralne, lecz służąc 

własnym przykładem. Wrażliwość moralna nauczycieli wyraża się tu w skłon-

ności do refleksji nad ambiwalentnym charakterem wychowania.  

ZAMIAST PODSUMOWANIA 

Kim jest nauczyciel-Mistrz? Powyżej dokonano jego charakterystyki, zestawiając 

cechy mistrzostwa zawodowego, jakie występują w ukraińskiej pedagogice i pedeuto-

logii. Nie ma jednego modelu ani w teorii, ani praktyce. Dlatego trudno o konkluzje. 

Raczej zgodzić się trzeba, że formuła Mistrza jest otwarta na różne interpretacje. Stu-

dia nad literaturą przedmiotu pozwalają na wyróżnienie jeszcze innych koncepcji mi-

strzostwa; wyrażanych często metaforycznie.  Każda z nich uzupełnia dokonany  

w artykule opis o nowe i cenne perspektywy poznawcze: 

Mistrz to ten, który podjął najbardziej odpowiedzialne zadanie stojące przed czło-

wiekiem-wychowanie dzieci.  

Mistrz to lekarz, lekarz – psycholog, lekarz- diagnosta, uzdrowiciel dziecięcych dusz. 

Nauczyciel-Mistrz to bioenergoterapeuta, który wyzwala potencjały uczniów i po-

budza ich siły witalne. On oczarowuje swoimi słowami, przekonuje działaniami. 

Nauczyciel-Mistrz to kapłan, ponieważ wzbudza nadzieję i wiarę w życie, w triumf 

dobra i miłosierdzia, wiarę w niepowtarzalność i osobliwe przeznaczenie każdego 

człowieka. 

Nauczyciel-Mistrz to subtelny psycholog, aktywizujący uczniów, uosobienie humoru. 

Nauczyciel-Mistrz to badacz. On stale eksperymentuje, analizuje, wprowadza 

zmiany.  
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Nauczyciel-Mistrz to obywatel, patriota, nieobojętny na wydarzenia, które mają 

miejsce w życiu społecznym. 

Nauczyciel-Mistrz to filozof, który stara się zrozumieć sens życia, zastanawia się nad 

jego tajemnicami.   

Nauczyciel-Mistrz to artysta. 

Nauczyciel-Mistrz to najwyższy rangą kierownik:tworzy pomysły, prognozuje, pla-

nuje, organizuje. 

Nauczyciel-Mistrz to inteligent; wykonuje pracę umysłową i zawsze odwołuje się 

do wiedzy.  

Nauczyciel-Mistrz to intelektualista, który ma gruntowną wiedzę nie tylko w sferze 

swego przedmiotu. 

Nauczyciel-Mistrz to robotnik niewykwalifikowany, który wykonuje z dziećmi pro-

ste prace: maluje, naprawia, remontuje, sprząta. 

Nauczyciel-Mistrz to człowiek, który potrafi przyznać się do swoich słabości. 

Nauczyciel-Mistrz to człowiek, który potrafi wesprzeć w rozwoju. 

Nauczyciel-Mistrz to Mistrz słowa, Mistrz myśli, Mistrz emocji i humoru. Mistrz 

wiedzy. 

Mistrzostwo konstruowane jest tylko w relacjach z uczniami i trudzie zmagania się  

z powinnościami wychowania.  
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Artystyczne kontakty młodzieżowej orkiestry symfonicznej „il mosaico”1 z Wat-

twil i orkiestry smyczkowej „Camerata Scholarum”2 z Kielc, mają ponad dwudzie-

stoletnią historię.  W okresie tym szczególnie intensywną współpracę oba zespoły 

prowadziły w latach 1994-2003. Inicjatorami tej współpracy, polegającej przede 

wszystkim na realizowaniu wspólnych projektów muzycznych, byli dyrygenci or-

kiestr: Hermann Ostendarp i Wojciech Zdyb.  

Autorem pierwszego projektu był Hermann Ostendarp. Jego koncepcja zakła-

dała zorganizowanie na przełomie czerwca i lipca 1994 roku w Wattwil warszta-

tów muzycznych, w czasie których połączone orkiestry miały przygotować pro-

gram, wykonany następnie podczas koncertów w Szwajcarii oraz w Polsce.  

W programie tym znalazły się: Koncert d-moll na 2 skrzypiec Jana Sebastiana Ba-

cha, Kanon D-dur Johanna Pachelbela oraz Fantazja na tematy Thomasa Tallisa 

Ralpha Vaughana Williamsa. Solistami w koncercie Bacha byli: Paweł Zuzański oraz 

Simone Steidle. Na temat projektu następująco wypowiadał się Wojciech Zdyb: 

Zorganizowanie warsztatów uzasadniało i ułatwiało istnienie szeregu cech wspól-

nych dla obu zespołów, a mianowicie: zbliżona rozpiętość wiekowa ich członków, 

rekrutujących się spośród uczniów szkół muzycznych, podobny poziom umiejętno-

ści gry na instrumentach, porównywalny dorobek artystyczny. Odpowiedzi wyma-

                                                           
1
 Orkiestra symfoniczna „il mosaico” powstała w 1990 roku z inicjatywy Hermana Osten-
darpa. Zespół tworzą uczniowie Kantonsschule Wattwill oraz Jugendmusikschule Toggen-
burg. Orkiestra prowadzi regularną działalność artystyczną, występując na terenie Szwajca-
rii oraz zagranicą m.in.: Rumunii, Polsce, Węgrzech, Niemczech, Szwecji, Brazylii, Austrii, 
Włoszech, Hiszpanii, Chorwacji, Holandii, Belgii i Francji, USA i Japonii. Orkiestra dokonała 
licznych nagrań płytowych, radiowych i telewizyjnych. Orkiestra jest laureatem wielu kon-
kursów i festiwali muzycznych. W roku 2010 została nagrodzona na „Summa Cum Laude 
International Youth Music Festival” w Wiedniu. 
2
 Orkiestra smyczkowa „Camerata Scholarum” została założona przez Wojciecha Zdyba  
w kwietniu 1988 roku. W skład zespołu wchodzą uczniowie i absolwenci Państwowej Szkoły 
Muzycznej II stopnia w Kielcach. Orkiestra wykonuje szeroki i różnorodny repertuar,  
w którym znajdują się utwory kameralne od baroku do współczesności. „Camerata Schola-
rum” koncertuje w kraju i zagranicą. Występowała w Niemczech, Austrii, Francji, Szwajcarii, 
Włoszech, Belgii, Wielkiej Brytanii, Holandii, Ukrainie, Czechach i Węgrzech. Zespół jest 
laureatem 5 konkursów międzynarodowych, a mianowicie: 55 Europees Muziekfestival 
voor de Jeugd w  Neerpelt (Belgia), 37th InternationalYouth&Musik w Wiedniu 2008, 
„Summa Cum Laude International Youth Music Festival” w Wiedniu 2009, Young Prague 
2010, Eurofestival w Heel 2012 (Holandia). 
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gało natomiast pytanie o kształt i zakres procesów integracyjnych oraz kontaktów 

interpersonalnych młodzieży szwajcarskiej i polskiej. Zajęcia warsztatowe odbywa-

ły się codziennie i trwały około trzech godzin. Przygotowaniem koncertu Bacha 

oraz kanonu Pachelbela zajmowałem się ja, zaś fantazję Williamsa przygotowywał 

Hermann Ostendarp. Praca przebiegała sprawnie. Spośród wymienionych utwo-

rów, najwyższym stopniem trudności wykonawczych wyróżniał się utwór William-

sa, skomponowany na dwie orkiestry smyczkowe oraz kwartet w składzie: dwoje 

skrzypiec, altówka i wiolonczela3. 

Warsztaty orkiestrowe, jako forma grupowych zajęć praktycznych, stwa-

rzały uczestnikom możliwość podnoszenia swoich muzycznych umiejętności, 

współpracy przy rozwiązywaniu różnorakich artystycznych problemów,  wza-

jemnego motywowania się, wymiany doświadczeń, radości wspólnego mu-

zykowania, jak również dzielenia odpowiedzialności za uzyskane efekty. Kwe-

stie te nabierały szczególnego charakteru w przypadku kontaktów międzyna-

rodowych. Należy również pokreślić, że warsztaty spełniały bardzo ważną 

funkcję komplementarną w stosunku do procesów poznawczych oraz umie-

jętności nabytych w szkołach [Uchyła-Zroski 1999, 10]. Nie sposób pominąć 

w tym miejscu problematyki związanej z kompensacyjną funkcją sztuki, ro-

zumiejąc kompensację jako czynnik bardziej wzbogacający człowieka niż 

wynagradzający mu jego ewentualne deficyty [Wojnar 1976,  300]. 

Komentując warsztaty, była członkini „Cameraty Scholarum”, a obecnie 

altowiolistka Filharmonii Świętokrzyskiej Anna Lenckowska powiedziała:  

Program opracowywany podczas zajęć warsztatowych, został wcześniej 

przez obie orkiestry dobrze przygotowany pod względem technicznym, co 

znacznie ułatwiało późniejszą pracę, zarówno muzykom, jak i dyrygentom. 

Podczas prób panowała przyjazna i twórcza atmosfera, o czym w dużej mie-

rze decydowały bardzo dobre relacje, szybko nawiązane ze szwajcarskimi 

kolegami4.  

Zwieńczeniem warsztatów były dwa koncerty. Pierwszy z nich zorganizo-

wano w dniu 29 czerwca w Kościele Ewangelickim w Nesslau, drugi w dniu 2 

                                                           
3
Wywiad z Wojciechem Zdybem przeprowadzony przez autorkę w dniu 2.02.2016. 

4
 Wywiad z Anną Lenckowską przeprowadzony przez autorkę w dniu 15.03.2016. 



Joanna SZTEJNBIS-ZDYB                                                                                                  ASO.A.7(1)/2016/216-232 

 219 

lipca w Kościele przyklasztornym w Uznach. Oba okazały się dużym sukcesem 

artystycznym.  

Oprócz wymienionych wyżej wspólnych koncertów, dwukrotnie wystąpiła 

również z własnym programem „Camerata Scholarum”. Koncerty te odbyły 

się 26 czerwca w kościele katolickim w Wattwill oraz 30 czerwca w Muzeum 

Polskim w Rapperswil. W programem znalazły się: Canzona di Barocco Hen-

ryka Czyża, IV Koncert Brandenburski Jana Sebastiana Bacha, Koncert skrzyp-

cowy G-dur Józefa Haydna, wykonany przez Pawła Zuzańskiego oraz Suita 

„Holberg Zeit” Edwarda Griega. Koncertom tym towarzyszyło duże zaintere-

sowanie publiczności. 

Pobyt w Szwajcarii był również dla członków orkiestry „Camerata Schola-

rum” okazją do bliższego poznawania tego kraju, czemu służyły wycieczki 

zorganizowane przez gospodarzy, między innymi: do Lucerny, na najwyższy 

szczyt Prealp Appenzellerskich – Säntis, rejs statkiem po Jeziorze Czterech 

Kantonów, rajd pieszy szlakiem Toggenburger Höhenweg, zwiedzanie farmy 

rolniczej. Interesującym doświadczeniem była również wizyta w Kanton-

sschule Wattwill, gdzie młodzież uczestnicząc w zajęciach lekcyjnych, mogła 

zapoznać się ze szwajcarskim systemem edukacji. 

Ważnym czynnikiem, w istotny sposób wspierającym proces nawiązywa-

nia wzajemnych kontaktów był fakt, że członkowie „Cameraty Scholarum” 

podczas swego pobytu w Szwajcarii mieszkali u szwajcarskich rodzin, mając 

dzięki temu niezwykłą okazję bliskiego zetknięcia się ze specyfiką ich co-

dziennego życia.  

Drugi etap projektu został zrealizowany w Polsce w październiku. Połą-

czono go z odbywającym się corocznie w Kielcach Międzynarodowym Festi-

walem „Jeunesses Musicales”. Koncerty połączonych orkiestr odbyły się 4 

października w Domu Katolickim w Sandomierzu oraz 7 października w Ko-

ściele św. Krzyża w Kielcach. Koncert orkiestry symfonicznej „il mosaico” 

odbył się 3 października w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wykona-

ne zostały: Francesco Geminianiego – Concerto Grosso „La Folia”, Klausa 

Hubera – Preludium oraz Ludwiga van Beethovena – Koncert fortepianowy 

nr 3 c-moll. Solistą był Adrian Oetiker. Oprócz wyżej wymienionych koncer-

tów 5 października w Domu Środowisk Twórczych w Kielcach, zorganizowany 

został koncert kameralny z udziałem klarnecisty Martina Winigera, wiolon-
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czelisty Stefana Baumana oraz altowiolistki Anny Szabli. Poziom artystyczny 

wszystkich koncertów był wysoki. Potwierdzają to zacytowane poniżej frag-

menty recenzji zamieszczonych w kieleckim dzienniku „Echo Dnia”: 

Słuchacze, którzy dość licznie przybyli do sali WDK na pierwszy koncert 

Szwajcarów byli wielce usatysfakcjonowani ich poziomem gry. Prowadził 

zespół Hermann Ostendarp (…) Bardzo ładnie brzmiało concerto grosso „La 

folia” F.Geminianiego, z efektownymi popisami smyczkowej grupy koncertu-

jącej. Jak potrafi być zwarte nasycone, czyste brzmienie kwintetu, usłyszeli-

śmy w preludium K.Hubera. Wykonanie III koncertu fortepianowego c-moll  

L. v Beethovena to „wyczyn” dużej klasy. Przy fortepianie zasiadł 25-letni 

Adrian Oetiker (…) Dostrzeżono już jego talent, o czym świadczą nagrody na 

Międzynarodowych konkursach. (…) Cóż za piękny pokaz przygotowania  

i rozumienia roli dała akompaniująca orkiestra. Ostatnią część koncertu za-

służenie bisowano [A. Domin 1994, 4]. 

Piątkowy koncert w międzynarodowym wykonaniu ściągnął do kościoła 

św. Krzyża sporo osób. Licznie reprezentowane było szkolne środowisko mu-

zyczne. W programie znalazł się koncert d-moll na dwoje skrzypiec J.S. Bacha 

w wykonaniu solistów: Simone Steidle i Pawła Zuzańskiego, kanon na trzy 

grupy skrzypiec i grupę basową-Pachelbela, oraz fantazja R.Williamsa  na 

dwie orkiestry smyczkowe i kwartet. Koncert poprowadzili na zmianę dwaj 

dyrygenci: Hermann Ostendarp i Wojciech Zdyb. Zarówno interesujący pro-

gram, jak i profesjonalne wykonanie zasługują na uznanie [DMP (Danuta 

Parol) 1994, 10]. 

Podczas pobytu w Polsce, członkowie orkiestry „il mosaico” mieli okazję 

zwiedzić szereg interesujących miejsc regionu świętokrzyskiego, a mianowi-

cie: Sandomierz, Świętą Katarzynę, Chęciny,  jaskinię „Raj”, klasztor na Świę-

tym Krzyżu, oraz zabytki Kielc. 

Pierwszy projekt okazał się przedsięwzięciem bardzo udanym. Wysoką 

ocenę zyskały osiągnięte rezultaty artystyczne oraz edukacyjne. Wspólne 

próby, koncerty, wycieczki zacieśniły kontakty pomiędzy członkami obu or-

kiestr. W wielu przypadkach kontakty te utrzymywane były przez szereg ko-

lejnych lat. Na szczególne podkreślenie zasługiwał entuzjazm młodzieży, 

szczerze zaangażowanej i dostrzegającej głęboki sens organizowania tego 

rodzaju przedsięwzięć.  
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Sukces pierwszego projektu sprawił, że jesienią 1996 roku przystąpiono 

do realizacji kolejnego. Zakładał on przygotowanie przez obie orkiestry pro-

gramu, na który złożyły się: III Symfonia pieśni żałosnych op.36 Henryka Mi-

kołaja Góreckiego oraz „Prayer” Ernesta Blocha. Program ten miał być wyko-

nany na trzech koncertach charytatywnych, z których dochód przeznaczono 

na pomoc dla ofiar wojny w Bośni. Koncerty te zorganizowano w Kościele 

Ewangelickim w Wattwil (31 października), w Hofkirche w Lucernie (1 listo-

pada) i w Katedrze w Rapperswil (2 listopada). Akcję wspierał szwajcarski 

„Caritas” , zaś patronat honorowy nad  koncertami przyjął ówczesny Minister 

Spraw Zagranicznych Szwajcarii Flavio Cotti.  

Do poprowadzenia koncertów zaproszony został czołowy polski dyrygent 

Szymon Kawalla. Partię solową w symfonii Góreckiego wykonała wybitna 

polska śpiewaczka operowa Ewa Iżykowska – sopran, zaś utwór Ernesta Blo-

cha na wiolonczeli wykonał szwajcarski solista Stefan Baumann. W koncercie 

wystąpił również Hans-Rudolf Twerenbold, który recytował: Verse auf Se-

rviette” Hansa Magnusa Enzensbergera, Gedichte Izeta Sarajlića oraz  Brief 

aus dem Jahr 1920 aus Buffet Titanic Ivo Andrića. Warto dodać, że dla „Ca-

meraty Scholarum”  kolejny pobyt w Szwajcarii był okazją do zagrania kon-

certu 28 października w Kościele Katolickim w Ebnat Kappel. Wykonane zo-

stały „Tryptyk Mariacki” Romualda Twardowskiego, Cztery sonety miłosne na 

baryton i orkiestrę smyczkową Tadeusza Bairda (Krzysztof Błaszkiewicz-

solista), Koncert na trąbkę Johanna Baptisty Nerudy (Immanuel Richter-

solista) oraz III Koncert Brandenburski Jana Sebastiana Bacha. Dyrygował 

Wojciech Zdyb. 

„Symfonia Pieśni żałosnych” Góreckiego, która znalazła się w programie 

koncertów wymagała dużej obsady symfonicznej, co dla młodych muzyków, 

którzy wcześniej nie wykonywali tak monumentalnych dzieł, stanowiło po-

ważne wyzwanie artystyczne. Czynnikiem mobilizującym była niewielka ilość 

zaplanowanych prób, jak również styl pracy narzucony przez dyrygenta.  

Intensywna, pełna zaangażowania i odpowiedzialności praca przyniosła zna-

komite rezultaty w postaci profesjonalnych wykonań na wszystkich koncer-

tach.  

Koncertom przyświecała nie tylko idea dobroczynności. Były one również 

swoistym protestem przeciwko wojnie, przemocy i nietolerancji. Nie sposób 
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przecenić w związku z tym ich oczywistej wartości wychowawczej. Dotykamy 

tutaj bardzo wyraźnie zagadnień związanych z koncepcją wychowania przez 

sztukę. Za jej twórcę uznawany jest angielski teoretyk sztuki, poeta i krytyk 

literacki Herbert Read. Poglądy Reada sytuowały sztukę, jako czynnik kształ-

tujący wrażliwość człowieka, jego intelekt, wyobraźnię, osobowość, moral-

ność, potrzeby estetyczne, zainteresowania kulturalne i zdolności komuni-

kowania się z innymi ludźmi [Wojnar 1976, 244]. Koncepcja wychowania 

przez sztukę znalazła żywy oddźwięk w polskiej tradycji pedagogicznej. Pro-

blematyką tą zajmowali się między innymi: Stanisław Ossowski, Bogdan Su-

chodolski, Stefan Szuman, Irena Wojnar, Stefan Morawski, Maria Przycho-

dzińska.  

Analizując wychowawcze aspekty drugiego projektu należy odnieść się do 

wyboru utworów muzycznych wykonanych przez połączone orkiestry na 

koncertach. Wyboru tego dokonał Hermann Ostendarp, wcielając się niejako 

w rolę wychowawcy estetycznego, a więc  przyjmując kryteria Stefana Szu-

mana, osoby o wysokim i pogłębionym poziomie percypowania, poznawania, 

rozumienia, odczuwania i oceniania sztuki, jak również wieloletniego, wraż-

liwego i wnikliwego z nią obcowania [Szuman 1975, 111]. Należy zaznaczyć, 

że rola wychowawcy estetycznego przypadła w pewnym sensie również dy-

rygentowi Szymonowi Kawalli, odpowiedzialnemu za kształt koncepcji wyko-

nawczej. 

Z uwagi na szczególną symbolikę koncertów, wybór programu miał istot-

ne znaczenie. Napisana w 1976 roku „Symfonia pieśni żałosnych” Góreckie-

go, uchodzi za jedno z ważniejszych dzieł polskiej literatury muzycznej dru-

giej połowy ubiegłego stulecia. Z uwagi na swój głęboki duchowy charakter, 

wyraźnie naznaczona pierwiastkiem sacrum i jednocześnie emanująca za-

dziwiającą prostotą środków kompozytorskich, znakomicie się w tę symboli-

kę wpisywała. Utwór posiada trzyczęściowa budowę. Górecki wykorzystał  

w nim różne teksty literackie, które łączy wspólny motyw rozłąki matki  

z dzieckiem. W części pierwszej posłużył się fragmentami XV-wiecznego La-

mentu Świętokrzyskiego, w części drugiej inskrypcją wyrytą na ścianie celi 

zakopiańskiego więzienia Gestapo przez 18-letnią Heleną Błażusiakównę, 

przetrzymywaną tam w 1944 roku, część trzecia to cytat z pieśni ludowej  

z regionu opolskiego, która powstała w okresie powstań śląskich.  
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Pisząc o fenomenie III Symfonii można posłużyć się cytatem, zaczerpnię-

tym z książki Beaty Bolesławskiej-Lewandowskiej pt. „Górecki. Portret w pa-

mięci”: Ludzie nie będący muzykami od razu znaleźli w tej symfonii coś, co 

przemówiło do nich – i to pozostaje tajemnicą. Było w tym i szczere uczucie 

żalu, i pieśń sakralna, ale także sięgnięcia ponad ten żal, gdzieś wyżej, do 

wymiaru transcendencji [Bolesławska-Lewandowska 2013, 177]. 

Sztuka ma szerokie możliwości oddziaływania. Zwracał na to uwagę Stani-

sław Ossowski, stwierdzając, że każde oryginalne dzieło sztuki wprowadza do 

świata naszych spostrzeżeń jakąś nową treść, jakieś nowe formy, nowe mo-

tywy. Przez obcowanie ze sztuką nasz świat staje się nieporównanie bogat-

szy, co z kolei prowadzi do rozszerzenia naszej pojemności umysłowej i uczu-

ciowej. Sztuka tedy rozszerza naszą wrażliwość i wysubtelnia [Ossowski, 

1966, 346; Jabłońska 2014, 99].  

Problematykę wzajemnych relacji zachodzących pomiędzy kształtowa-

niem estetycznej postawy ludzi, a wychowaniem przez sztukę poruszał Bog-

dan Suchodolski, stawiając tezę, że postawa estetyczna rodzi się z żywego 

stosunku do sztuki; żywym zaś staje się ten stosunek wówczas tylko, gdy 

sztuka coś znaczy dla człowieka, dla jego przeżyć, pragnień, wątpliwości [Su-

chodolski 1958, 21, 22]. 

Dla młodych wykonawców, w ogromnej większości uczniów, aktywny 

kontakt z tak niezwykłym utworem, jakim jest „Symfonia pieśni żałosnych” 

był wyjątkowym doświadczeniem poznawczym, edukacyjnym, wychowaw-

czym, jak również estetycznym. Warto w tym miejscu przytoczyć wypowiedź 

uczestniczki projektu, członkini „Cameraty Scholarum” Moniki Przepióry-

Wołowiec: Do tej pory znaliśmy III Symfonię Góreckiego, głównie dzięki na-

graniom płytowym. Praca podczas prób oraz wykonywanie utworu na kon-

certach, w znaczący sposób wpłynęło na pogłębienie naszej recepcji tego 

dzieła, wyraźniej eksponując jego ogromny walor artystyczny i czytelne prze-

słanie 5. Wkraczamy tu wyraźnie w problematykę rozumiejącego obcowania 

z dziełem sztuki, które jest świadomym docieraniem do jego wartości. Owo 

dotarcie do wartości, jak konstatuje Maria Gołaszewska,  jest zarazem czymś 

                                                           
5
 Wywiad z Moniką Przepiórą-Wolowiec przeprowadzony przez autorkę w dniu 

10.04.2016. 
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bardzo złożonym, choć wydaje się proste i elementarne: zakłada, że odbiorca 

dostrzegł w dziele sztuki wiele rozmaitych momentów, że nabył umiejętność 

odbioru sztuki w tym stopniu, iż umiejętność ta stała się rdzennym składni-

kiem jego osobowości [Gołaszewska 1970, 138]. 

Rok 2001 przyniósł dwa kolejne duże projekty muzyczne. Pierwszy z nich 

nosił nazwę „Musica per due solisti” i zakładał zorganizowanie koncertu mu-

zyki skomponowanej na dwa instrumenty solowe z towarzyszeniem orkie-

stry. Koncert ten odbył się 25 maja w sali Kieleckiego Centrum Kultury. Wy-

konane zostały: Koncert g-moll na 2 wiolonczele Antonio Vivaldiego, Koncert 

na flet prosty i fagot Georga Philippa Telemana, Koncert c-moll na 2 forte-

piany Jana Sebastiana Bacha, „Façades” na 2 saksofony sopranowe Philipa 

Glassa oraz „The unanswered  question” Charlsa Ivesa. Solistami byli: Kathrin 

Bold oraz Ignaz Koenig (wiolonczela), Cornelia Koenigslehner (flet prosty), 

Wojciech Ulatowski (fagot), Anna Sendek oraz Agata Krawczyk (fortepian), 

Martin Winiger i Benjamin Magnin (saksofon sopranowy). Solistom towarzy-

szyły połączone orkiestry „il mosaico” i „Camerata Scholarum”. Koncertem 

Telemana dyrygował Hermann Ostendarp, utworami Vivaldiego, Bacha  

i Glassa Wojciech Zdyb. „The unanswered  question” Ivesa, utwór przezna-

czony na dwie grupy instrumentów, a mianowicie; trąbkę i cztery flety oraz 

orkiestrę smyczkową, poprowadzili obaj dyrygenci.  

Obszerny, interesujący i atrakcyjny program, zawierający utwory baroko-

we i współczesne, był dla młodych muzyków kolejnym cennym doświadcze-

niem artystycznym, jak również okazją do podnoszenia własnych umiejętno-

ści muzycznych. Należy zaznaczyć, że pracy podczas prób nie ułatwiała nie-

zbyt dobra akustyka sali koncertowej Kieleckiego Centrum Kultury. Szczegól-

nych trudności nastręczał utwór Ivesa w którym orkiestra smyczkowa wyko-

nuje swoją partię za sceną, na której grają trąbka oraz grupa czterech fletów. 

Koncert wzbudził duże zainteresowanie kieleckich melomanów, a dla wy-

konawców okazał się dużym sukcesem.  Orkiestra „il mosaico” wystąpiła 

również samodzielnie. Koncerty zorganizowane zostały w Busku-Zdroju oraz 

w Krakowie. W programie znalazły się : „Tańce węgierskie” Johannesa Bra-

hmsa, „Appallachian Spring” Aarona Coplanda oraz Koncert fortepianowy g-

moll Feliksa Mendelssohna. Solistką była chińska pianistka Miaomiao Li, dy-

rygował Hermann Ostendarp. Dla członków „il mosaico” i „Cameraty Schola-
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rum” zorganizowana została wycieczka do Szydłowa, nazywanego „polskim 

Carcassone”. 

W październiku obie orkiestry uczestniczyły w kolejnym przedsięwzięciu mu-

zycznym, zrealizowanym tym razem w Szwajcarii. Projekt składał się z trzech kon-

certów połączonych orkiestr pod dyrekcją Hermana Ostendarpa, zorganizowanych 

1 listopada w Katedrze w St. Gallen, 2 listopada w Kościele Katolickim w Baden 

oraz 3 listopada w Kościele Ewangelickim w Wattwil. W koncertach wystąpił rów-

nież Badener Vocalensamble pod dyrekcją Martina Hobi. Program zawierał : „Li-

turgię na altówkę i wielką orkiestrę symfoniczną „Vom Winde beweint” gruziń-

skiego współczesnego kompozytora Giya Kanchelli, partię solową wykonał Łukasz 

Lisowski – uczeń Wojciecha Zdyba,  drugim utworem była „Johannes Chrysosto-

mos Liturgie” na chór Sergiusza Rachmaninowa. Program ten w zasadniczy sposób 

kontrastował z repertuarem wykonanym przez obie orkiestry podczas koncertu  

w maju w Kielcach. Należący do najbardziej znanych utworów Kanchellego „Vom 

Winde beweint”, nastręczał orkiestrze szeregu problemów technicznych, intona-

cyjnych i brzmieniowych, których opanowanie wymagało wielu starań ze strony 

młodych muzyków oraz dyrygenta. Była to praca niezwykle kształcąca, przekłada-

jąca się na znakomity rezultat artystyczny i edukacyjny. Należy podkreślić, ogrom-

ną zasługę na tym polu Hermana Ostendarpa, a w szczególności jego doskonałe 

przygotowanie merytoryczne i wielką konsekwencję w dążeniu do celu, co nie-

wątpliwie stanowiło dla młodzieży godny wzór do naśladowania. W tych samych 

kategoriach należy postrzegać także rolę solisty Łukasza Lisowskiego, którego wy-

stęp z całą pewnością był wielce inspirujący dla jego polskich i szwajcarskich kole-

gów z orkiestry. 

„Camerata Scholarum” wystąpiła również z własnym koncertem w Kan-

tonnschule Wattwil. Kieleccy młodzi muzycy wykonali: „Mały koncert” na 

fortepian i orkiestrę Romualda Twardowskiego z solistką Anną Dulewicz, 

Koncert c-moll na 2 fortepiany Jana Sebastiana Bacha z Anną Sendek oraz 

Agatą Krawczyk w partiach solowych oraz „Orawę” na orkiestrę smyczkową 

Wojciecha Kilara. Członkowie „Cameraty Scholarum” mieli również okazję 

zwiedzić interesujące Fredy’s Mechanisches Musikmuzeum w Lichtensteigu. 

W roku 2003 Kanton St.Gallen obchodził dwusetną rocznicę powstania. 

Jedną z imprez jubileuszowych był zorganizowany w dniach 1-10 sierpnia  

w Wattwil Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Młodzieżowych, na który za-
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proszone zostały: Orquestra Jovem Conservatório Tatui, São Paulo z Brazyli,  

„Camerata Scholarum” z Polski, Młodzieżowa Orkiestra Kameralna z Zagrze-

bia - Chorwacja, Sonus Brass Ensemble z Austrii oraz Ensemble Flucanto, Big 

Band Kanti Wattwi, zespół perkusyjny „Batti Tutto” orkiestra symfoniczna „il 

mosaico”, reprezentujące Szwajcarię. 

Festiwal był poważnym przedsięwzięciem nie tylko artystycznym ale także 

logistycznym. Wzięło w nim udział ponad stu pięćdziesięciu młodych muzy-

ków z pięciu krajów. W ramach festiwalu zorganizowano warsztaty orkie-

strowe dla wszystkich uczestników, w czasie których przygotowano bardzo 

obszerny program złożony z utworów: Maurycego Ravela, Silvii de Luca, Ja-

kova Gotovaca, Wojciecha Kilara, Hudsona Nogueiry, George Gershwina, 

Urbana Derungsa i Joaquina Rodrigo. Program ten został wykonany na głów-

nym koncercie festiwalowym, który odbył się 10 sierpnia 2003 roku w  Freu-

degghalle w Lichtensteigu. Zajęcia warsztatowe prowadzili dyrygenci uczest-

niczących w festiwalu orkiestr: Hermann Ostendarp, Wojciech Zdyb, Wilfrid 

Stillhard, Zlatan Srzić, Martin Winiger i Edson Beltrami. Warsztaty odbywały 

się w Kantonnschule w Wattwil. Korzystano z różnej wielkości sal. Utwory 

wymagające największej obsady orkiestrowej ćwiczono w sali gimnastycznej 

oraz w auli szkolnej. Szczupłość czasu oraz wysoki stopień trudności wszyst-

kich kompozycji sprawiały, że próby były intensywne i prowadzone z dużym 

zaangażowaniem. Każdy z uczestników warsztatów brał udział w przygoto-

waniu co najmniej dwóch utworów. 

W programie festiwalu zaplanowano trzy koncerty z udziałem zaproszo-

nych zespołów. Pierwszy z tych koncertów odbył się w dniu 1 sierpnia w Ko-

ściele Katolickim w Mosnang. Wystąpili: „Camerata Scholarum” pod dyrekcją 

Wojciecha Zdyba, „Sonus Brass Ensembl”, „il mosaico” pod dyrekcją Herma-

na Ostendarpa oraz soliści: Katarzyna Sroka (klawesyn), Paweł Zuzański 

(skrzypce), Stefan Baumann (wiolonczela). Wykonane zostały: koncert kla-

wesynowy A-dur Jana Sebastiana Bacha, „The Lark Ascending” na skrzypce  

i orkiestrę Ralpha Vaughana Williamsa, „Prayer” na wiolonczelę i orkiestrę 

smyczkową Ernesta Blocha”, koncert C-dur na 2 trąbki  Antonio Vivaldiego, 

„Toccata d-moll” Jana Sebastiana Bacha (opracowanie na kwartet instrumen-

tów dętych blaszanych) oraz „Muzyka na wodzie” Jerzego Fryderyka Haendla 

[Bischof 2003, 34]. 
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W dniu 3 sierpnia  w Kościele Ewangelickim w Nesslau wystąpili: Młodzie-

żowa Orkiestra Kameralna z Zagrzebia pod dyrekcja Zlatana Srzića, Zespół 

perkusyjny „Batti Tutto” oraz Ensemble Flucanto pod dyrekcją Willfida Still-

harda. W programie koncertu znalazły się: „Flȗtes en vacances” Jacquesa 

Castérède, „Weisser Horizont” Urbana Derungsa na flety i perkusję, „Please 

Pass the Beats” Kristen Shiner Mc Guire,  Sinfonia „Alla Rustica” Antonio 

Vivaldiego na orkiestrę smyczkową, „Adagio na smyczki” Samuela Barbera, 

„Wedding-Cake” na fortepian i smyczki Charlesa Camille Saint-Saensa – par-

tia solowa Javor Bracic, „Elegie i humoreska” Rudolfa Matza na wiolonczele  

z orkiestrę smyczkową – partia solowa Dora Kuźmin, „Tańce rumuńskie” Beli 

Bartoka w opracowaniu na orkiestrę smyczkową [Jugendorchesterfestival SG 

2003, 2]. 

Trzeci koncert odbył się 5 sierpnia w Thurparksaal w Wattwil z udziałem 

Orquestra Jovem Conservatório Tatui São Paulo pod dyrekcją Edsona Bel-

trami oraz Big Band Kanti Wattwil pod dyrekcją Martina Winigera. Wykonane 

zostały: „Mourao” na smyczki Guerra Peixe, „Serenata” na smyczki Alberto 

Neponuceno, „Adagio i presto” na smyczki Edsona Beltrami, „Divertimento 

nr 1” Josè Vieira Brandao, „Cinematografica” Guerra Peixe, „Pots and Pans” 

Davida Bergera, „Isfahan” Duke Ellingtona i Billy Strayhorna, „Crazy Rhythm” 

Josepha Meyera i Rogera Wolfe Kahna, „Little Sunflower” Freddie Hubbarda, 

„Dangerous Curves Ahead” i „Jungle Gym” Matta Harrisa, „Computer” Boba 

Mintzera oraz „Softly, as in a morning sunrise” Sigmunda Romberga [Jugen-

dorchesterfestival SG 2003, 2]. Wszystkie koncerty stały na bardzo dobrym 

poziomie i cieszyły się dużym zainteresowaniem melomanów. 

Znaczącym wydarzeniem artystycznym był główny koncert festiwalowy, 

na którym połączone orkiestry zaprezentowały obszerny program przygoto-

wany podczas warsztatów. Koncert miał bardzo uroczystą oprawę i zgroma-

dził kilkusetosobowe audytorium. Program zaprezentowany przez młodych 

muzyków odznaczał się dużą różnorodnością oraz wysokim stopniem trud-

ności. Organizatorzy przyjęli zasadę, że w każdym z wykonywanych utworów 

była międzynarodowa obsada instrumentalistów. Program koncertu, który 

zapowiadał Stephan Mester, przedstawiał się następująco: Silvia de Lucca - 

„Gudeamus” na wielką orkiestrę symfoniczną dyrygował Hermann Osten-

darp, Wojciech Kilar - „Orawa” na 15 instrumentów dyrygował Wojciech 
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Zdyb, Urban Derungs - „Weisser Horizont” na flety i perkusję dyrygował Will-

frid Stillhard, Jakov Gotovac - „Simfonijsko Kolo” na orkiestrę symfoniczną 

dyrygował Zlatan Srzić, George Gershwin - „Błękitna rapsodia” solista 

Benjamin Engeli fortepian, dyrygował Martin Winiger, Joaquin Rodrigo - 

„Adagio z Concerto de Aranjuez” solista Edmauro de Oliveira gitara dyrygo-

wał Hermann Ostendarp, Maurice Ravel - „Bolero” dyrygował Zlatan Srzić, 

Hudson Nogueira – „Carnaval de Rua” dyrygował Edson Beltrami [Jugendor-

chesterfestival SG 2003, 2]. 

Festiwal St.Gallen 2003 okazał się imprezą bardzo wartościową pod 

względem artystycznym, edukacyjnym i wychowawczym. Pokazał jak wielki 

potencjał tkwi w młodzieży, zdolnej w bardzo krótkim czasie osiągnąć wyjąt-

kowe rezultaty muzyczne. Warsztaty orkiestrowe stwarzały uczestnikom 

doskonałą płaszczyznę wymiany doświadczeń artystycznych, o czym nastę-

pująco mówił były członek „Cameraty Scholarum”, muzykolog dr Marek Ka-

wiorski: Uczestniczyłem we wszystkich wspólnych projektach muzycznych „il 

mosaico” i „Cameraty Scholarum” na przestrzeni lat 1994-2003. Każdy z tych 

projektów miał swoją specyfikę. Wspólne próby oraz koncerty ze szwajcar-

skimi kolegami wzbogacały nasze muzyczne umiejętności. W szkole muzycz-

nej w Kielcach mieliśmy tylko orkiestrę smyczkową, dlatego niezwykle cen-

nym doświadczeniem oraz wielką przyjemnością było granie w konwencji 

symfonicznej, a to umożliwiały nam kontakty z „il mosaico”. Wykonanie ta-

kich dzieł  jak: III Symfonia Mikołaja Góreckiego czy „Vom Winde beweint” 

Giya Kancheli  było dla nas dużym przeżyciem i jednocześnie bardzo poważ-

nym wyzwaniem artystycznym. Festiwal St.Gallen 2003 stawiał młodym mu-

zykom wielkie wymagania, głównie z racji trudnego repertuaru, w którym 

znalazły się między innymi: „Bolero” Ravela, „Simfonijsko Kolo” Gotovaca czy 

„Gaudeamus” brazylijskiej kompozytorki o polskich korzeniach Sylvii de Lucca. 

Niewątpliwą atrakcją była praca z dyrygentami przygotowującymi utwory. 

Należy także podkreślić bardzo przyjazną atmosferę panującą podczas impre-

zy [Jugendorchesterfestival SG 2003, 2]. 

Organizatorzy Festiwalu St.Gallen 2003 postawili uczestników tego projektu 

przed trudnym zadaniem, przede wszystkim z racji wysokiego stopnia trudności 

wykonywanych dzieł muzycznych.  Dla wielu młodych muzyków, biorących udział  

w imprezie, pokonanie tych trudności wiązało się z dużym wysiłkiem, często związa-
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nym z przekraczaniem bariery własnych muzycznych możliwości. Analizując to za-

gadnienie, wchodzimy w problematykę zachowań transgresyjnych. Pojęcie transgre-

sji (od łacińskiego słowa transgressio, oznaczającego przejście), funkcjonuje między 

innymi w takich dziedzinach, jak:  geografia, filozofia, literaturoznawstwo, prawo, 

medycyna i psychologia [Ślaski 2010, 401-402]. W Polsce koncepcję transgresyjną 

człowieka rozwinął Józef Kozielecki. Transgresję definiował jako zjawisko polegające 

na tym, że człowiek intencjonalnie wychodzi poza to, co posiada i czym jest [Kozie-

lecki 1987, 10].  

Kozielecki wyodrębniał cztery zasadnicze typy transgresji, a mianowicie: a) trans-

gresję materialną „ku rzeczom”, której istotą jest ekspansja terytorialna, zwiększanie 

produkcji dóbr materialnych, rozszerzanie perspektywy czasowej, b) transgresję 

społeczną „ku innym”, nakierowaną  na działania prospołeczne ale również na dzia-

łania zmierzające do zwiększania kontroli nad innymi ludźmi, c) transgresję symbo-

liczną „ku symbolom” polegającą na tworzeniu nowych, niekonwencjonalnych kon-

strukcji intelektualnych i budowaniu osobistej wiedzy o świecie zewnętrznym, d) 

transgresja „ku sobie” wyodrębniająca działania o charakterze autokreacyjnym, 

wzbogacające osobiste doświadczenia [J. Kozielecki 1978, 50-51; S. Ślaski 2010, 403]. 

Wymienione wyżej cztery rodzaje transgresji mogą występować w formie działań 

ekspansywnych lub twórczych, przy czym Kozielecki zwraca uwagę na względność 

tego podziału i jego swoistą konwergencję [Kozielecki 1978, 61, 62].  

Kozielecki sformułował tezę, że działania transgresyjne są efektem dwóch 

dominujących rodzajów motywacji: motywacji hubrystycznej i motywacji 

poznawczej. Motywację hubrystyczną charakteryzuje dążenie do potwier-

dzania i wzrostu własnego znaczenia, motywacja poznawcza natomiast, in-

spiruje działania zmierzające do zaspokojenia ciekawości, zdobywania no-

wych informacji, sprzyjających samorozwojowi i osiąganiu „intelektualnego 

mistrzostwa” [Kozielecki 1978, 175, 201-203].  

Muzyka dostarcza szerokiej przestrzeni do działań twórczych i odtwór-

czych. W przypadku młodzieży, granice możliwości tychże działań określa 

poziom oraz zakres nabytych umiejętności, a o poziomie tym decyduje wiele 

czynników między innymi takich jak: uzdolnienia muzyczne, zainteresowania 

rozumiane w tym przypadku jako czynnik motywacyjny, czas trwania nauki,  

a także jakość muzycznego kształcenia. Poziom muzycznego zaawansowania 

uczestników warsztatów orkiestrowych zorganizowanych w ramach Festiwa-
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lu St.Gallen 2003, był zróżnicowany. Najlepiej prezentowała się pod tym 

względem orkiestra z Zagrzebia, składająca się w większości ze studentów 

tamtejszej Akademii Muzycznej. Trzon orkiestr „il mosaico’ oraz „Cameraty 

Scholarum” stanowili uczniowie szkół muzycznych II stopnia, choć w zespo-

łach tych grali również nieliczni studenci polskich i szwajcarskich wyższych 

uczelni muzycznych. Porównywalny poziom umiejętności prezentowali stu-

denci Conservatório Tatui, São Paulo. Jednym z podstawowych warunków 

decydujących o powodzeniu wykonania utworu orkiestrowego jest odpo-

wiednie przygotowanie przez muzyków poszczególnych partii instrumental-

nych. Należy zaznaczyć, że w przypadku dzieł zaproponowanych przez orga-

nizatorów festiwalu, były to w większości partie charakteryzujące się wyso-

kim współczynnikiem trudności technicznych. Dla młodych i mało doświad-

czonych muzyków generowało to określone problemy, których pokonywanie 

związane było z przekraczaniem bariery własnych możliwości, o czym miałam 

okazję przekonać się z autopsji, obserwując warsztaty orkiestrowe oraz 

uczestnicząc we wszystkich koncertach festiwalowych. Należy mocno pod-

kreślić, że skuteczne przekraczanie tej bariery dokonywało się w dużej mie-

rze dzięki zdeterminowanej i ambitnej postawie młodych muzyków. Było to 

potwierdzeniem tezy Jadwigi Uchyły-Zroski, która pisząc na temat przeno-

szenia założeń koncepcji transgresyjnej człowieka na płaszczyznę działań 

promuzycznych młodzieży stwierdzała, że wszelkie działania w zakresie po-

głębiania wiedzy i własnych zainteresowań muzycznych są podyktowane 

głównie wolą i motywami pobudzającymi do działań [Uchyła-Zroski 1999, 

33]. Wydaje się, że w przypadku analizowanej sytuacji, działania te wypływa-

ły przede wszystkim z motywacji poznawczej. Nie da się jednak rozpatrywany 

kontekst pozbawić elementów  motywacji hubrystycznej, wyraźnie jednak 

oddzielając jej pejoratywne konotacje, a wzrost własnej ważności interpre-

tować raczej w kategoriach zachęty w kierunku podejmowania kolejnych 

wysiłków na rzecz realizacji nowych celów [Ślaski 2010, 404]. 

Wspólne projekty muzyczne orkiestr „il mosaico” i „Cameraty Scholarum” 

odegrały ważną rolę w rozwoju zespołów. Szczególnie godną podkreślenia 

jest w tym kontekście osoba Hermana Ostendarpa – inicjatora i głównego 

architekta współpracy, syntetyzującej działania artystyczne, pedagogiczne, 

wychowawcze. Festiwal St. Gallen 2003 należy uznać za swoistą kulminację 



Joanna SZTEJNBIS-ZDYB                                                                                                  ASO.A.7(1)/2016/216-232 

 231 

w kontaktach obu orkiestr. W kolejnych latach, mimo iż nie realizowano już 

wspólnych projektów muzycznych, kontakty te pozostawały nadal żywe cze-

go wyrazem były: zaproszenie Hermana Ostendarpa do poprowadzenia 

wspólnie z Wojciechem Zdybem koncertu z okazji jubileuszu 15-lecia „Came-

raty Scholarum” w październiku 2003 roku, wizyty orkiestry „il mosaico”  

w Kielcach w latach 2008 i 2013 oraz koncerty „Cameraty Scholarum”  

w Wattwil i Eschenbach we wrześniu 2014 roku. W opinii Hermana Osten-

darpa: wszystkie wspólnie podejmowane działania ogromie wzbogacały do-

robek muzyczny obu orkiestr. Współpraca zrodziła wiele przyjaźni między 

członkami zespołów. Projekty odegrały również ważną rolę w budowaniu 

mostów kulturowych pomiędzy polską i szwajcarską młodzieżą muzyczną6. 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł podejmuje 
problematykę mediacji jako instrumentu 
rozwiązywania sporów okołorozwodowych. 
Współczesna rodzina podlega niewątpliwie 
wielu przemianom społecznym. Obserwujemy 
zmieniający się model rodziny- obok tradycyj-
nych małżeństw  tzw. zalegalizowanych, z 
dziećmi lub bez, w kraju funkcjonują związki 
nieformalne, nierzadko jako rodziny po roz-
wodzie, funkcjonujące w separacji, które 
również wychowują dzieci. Współczesny  
okres  charakteryzuje się tym, że role w mał-
żeństwie stają się coraz bardziej elastyczne, 
wymagające wzajemnych uzgodnień pomię-
dzy partnerami. Obecne warunki społeczno-
ekonomiczne  wpływają na fakt, że coraz  
więcej związków rozpada się   i  coraz większa 
liczba dzieci wychowuje się w rodzinach nie-
pełnych, w rodzinach rekonstruowanych lub w 
dwóch domach równolegle. Na tle tradycyj-
nego wymiaru sprawiedliwości mediacja 
prezentuje się jako alternatywa oddająca 
odpowiedzialność za spór samym zaintereso-
wanym, mniej sformalizowana, oferująca 
oszczędność czasu oraz kosztów ekonomicz-
nych, oraz lepiej odpowiadająca na różnorod-
ność problemów i potrzeb rodziny.    W Polsce 
przepisy prawne dotyczące alternatywnego 
sposobu rozwiązywania konfliktów   i sporów, 
stanowiące podstawę do pojednawczego 
działania poza sądem, w pełni akceptowanego 
przez Państwo, po raz pierwszy pojawiły się w 
prawie polskim w ustawie z 23 maja  1991 
roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. 
Następnie w kodeksach karnych z 1997 roku, 

Abstract. This article takes the issue of media-
tion as an instrument for resolving disputes 
about divorce. Modern family is subject of 
many social change. We observe the changing 
model of the family-alongside traditional 
marriage so. legalized, with or without chil-
dren,  in the country are functioning informal 
relationships, often as a family after the di-
vorce, functioning in separation that also raise 
children. The contemporary period is charac-
terized by the fact that roles in a marriage are 
becoming more flexible, requiring mutual 
agreement between the partners. The current 
socio-economic conditions affect the fact that 
more and more of the compounds falling 
apart and an increasing number of children 
grow up in single-parent families, families or 
reconstructed in two houses in parallel. 
Against the background of the traditional 
justice mediation presents itself as an alterna-
tive conveys the responsibility for the dispute 
concerned, less formalized, offering time-
saving and economic costs and better reflect-
ing the diversity of problems and needs of the 
family. In Poland, the legal provisions relating 
to alternative means of resolving conflicts and 
disputes, forming the basis for conciliation 
action out of court, fully accepted by the 
State, first appeared in the Polish law in the 
Act of 23 May 1991 on the resolution of 
collective disputes. Then, in the penal codes of 
the 1997 amendment to the Act on proceed-
ings in juvenile cases in 2001, in the proceed-
ings before administrative courts in 2004. And 
10 December 2005, entered into force a small 
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nowelizacji ustawy o postępowaniu w spra-
wach nieletnich w 2001 roku,  w postępowa-
niu przed sądami administracyjnymi w 2004 
roku. Natomiast 10 grudnia 2005 roku weszła 
w życie  mała nowelizacja kodeksu postępo-
wania cywilnego, wprowadzająca procedurę 
mediacji w sprawach cywilnych, w tym także 
w sprawach rodzinnych. Skonfliktowanym 
członkom rodzin dało to szanse na rezygnacje 
z procedury sądowej  w zamian za polubowne 
rozwiązanie sporów, w mniej sformalizowanej 
atmosferze, poszukując rozstrzygnięć najlep-
szych dla danej rodziny. Wymiar Sprawiedli-
wości zyskał nadzieję na zmniejszenie obcią-
żenia sądów przy jednoczesnym zabezpiecze-
niu stron korzystających z mediacji. Systema-
tyczne wprowadzanie mediacji do polskiej 
rzeczywistości prawnej jest realizacją postula-
tu przystosowywania wymiaru sprawiedliwo-
ści do współczesnych przeobrażeń cywiliza-
cyjnych. Coraz więcej rodzin decyduje się na 
skorzystanie z mediacji przed rozpoczęciem 
lub bez rozpoczynania postępowania sądowe-
go, jak również coraz więcej spraw kierowa-
nych jest do mediacji z sądów.  
 
Słowa kluczowe: rodzina, rozwód, separacja, 
mediacja, postępowanie sądowe 
 

amendment to the Civil Procedure Code, 
introducing a mediation procedure in civil 
matters, including in family matters. Es-
tranged family members gave a chance for 
the resignations of the judicial procedure, in 
exchange for an amicable solution of disputes 
in a less formal atmosphere, seeking the best 
decisions for family. Justice gained the hope of 
reducing the workload of courts while pro-
tecting parties using mediation. Systematic 
introduction of mediation to the Polish legal 
reality is the prerogative of adapting justice to 
the modern transformation of civilization . 
More and more families are choosing to use 
mediation before or without starting legal 
proceedings , as well as the growing number 
of cases referred to mediation with the 
courts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: family, divorce , separation, media-
tion , litigation 
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POJĘCIE I ZASADY MEDIACJI 

Transformacja funkcjonowania dotychczasowych wzorców rodzinnych we 

współczesnej rzeczywistości determinuje pojawienie się nowych oraz modyfikację 

dotychczasowych  instytucji  i rozwiązań, wspierających rodzinę. W USA i w Wielkiej 

Brytanii na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych ubiegłego wieku dużą 

popularność w sprawach rodzinnych uzyskała mediacja. W tym miejscu  należy wy-

jaśnić pojęcie  i zasady mediacji. Mediacja wg Słownika  wyrazów obcych pochodzi 

od łacińskiego słowa „mediare”  i oznacza działanie zmierzające do zażegnania lub 

złagodzenia konfliktu, jednocześnie włączenie się w spór  dwóch stron pośrednika, 

strony łagodzącej konflikt i szukającej rozwiązania problemu [Tytuła, Okaramus 

2011,153]. Mediacja to dobrowolne, poufne i niesformalizowane pozasądowe po-
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stępowanie w sprawach, w których możliwe jest zawarcie ugody, prowadzone mię-

dzy stronami konfliktu przy pomocy osoby trzeciej jakim jest bezstronny mediator. 

Celem tych działań jest doprowadzenie do ugodowego załatwienia określonego 

sporu. Proces taki charakteryzuje się kilkoma zasadami tj.: dobrowolność; poufność; 

bezstronność; neutralność; akceptowalność [Rękas 2011;4,5]. Strony dobrowolnie 

wyrażają zgodę na udział w postępowaniu mediacyjnym. Zgoda ta może być wyco-

fana na każdym etapie trwania mediacji przez każdą za stron, o czym należy je 

wstępnie poinformować. Wobec uczestników postępowania mediacyjnego nie 

może być stosowana żadna forma presji czy nacisku odnośnie udziału w mediacji. 

Podsumowując strona bez żadnych konsekwencji może zrezygnować z mediacji, 

jeżeli nie spełnia ona jej wymagań. Dobrowolność obejmuje także zgodę uczestni-

ków na przedstawiony przez mediatora przebieg procesu (np. czas  i zakres dyskusji 

tematów, kolejność omawianych kwestii) oraz najważniejszy element, czyli zawarcie 

porozumienia  w określonym kształcie. Istotą dobrowolności jest również zgoda 

stron na współpracę z konkretnym mediatorem (akceptowalność trzeciej strony). 

Przebieg postępowania mediacyjnego jest niejawny. Zasada ta odnosi się do pry-

watności zapewnionej stronom sporu oraz immunitetu chroniącego mediatora 

przed przesłuchaniem w sądzie. Zgodnie ze standardami przyjętymi przez polską 

Radę Społeczną ds. Alternatywnych Metod Rozwiązywania Konfliktów i Sporów przy 

Ministrze Sprawiedliwości, mediator winien dbać o poufność mediacji, czyli przebieg 

mediacji objęty jest tajemnicą. Strony biorące udział w postępowaniu mediacyjnym 

powinny być świadome procedury  i reguł do których, wyrażając zgodę na udział w 

mediacji,  muszą się dostosować. W mediacji cywilnej jednak strony mogą zwolnić 

mediatora z obowiązku zachowania w tajemnicy faktów, o których dowiedział się w 

związku z prowadzeniem mediacji. Zwolnienia z tajemnicy mogą dokonać tylko 

wszystkie strony łącznie. Bezskuteczne jest powoływanie się w toku postępowania 

przed sądem lub sądem polubownym na propozycje ugodowe, propozycje wzajem-

nych ustępstw lub inne oświadczenia składane w postępowaniu mediacyjnym [Bo-

dio 2009, 49]. Ponadto strony mediacji mają równe prawa i powinny być traktowane 

jednakowo. Potwierdzeniem ustawowym zasady bezstronności jest art. 183 kodek-

su postępowania cywilnego „Mediator powinien zachować bezstronność przy pro-

wadzeniu mediacji”. Obowiązkiem mediatora jest także zachowanie neutralności. 

Neutralność w tym przypadku oznacza niezależność mediatora względem stron, 

odnosi się do braku konfliktu interesów, którego obecność mogłaby prowadzić do 

uprzedzeń. Odnosi się zatem do relacji oraz postawy prowadzącego mediację do 
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meritum sporu. Mediator nie może narzucać stronom własnych propozycji rozwią-

zań sporu, porozumienie jest wypracowywane przez same strony. Mediatorowi nie 

wolno czerpać żadnych korzyści z tego, co jest przedmiotem negocjacji pomiędzy 

uczestnikami ani też z faktu, sposobu lub formy zawarcia ugody. Strony muszą zaak-

ceptować osobę mediatora i jego pomoc w dochodzeniu do porozumienia. Mogą 

również na początku mediacji uzgodnić  z mediatorem reguły mediacji, których na-

stępnie w toku mediacji powinny przestrzegać. Mediacja jako pozasądowa  metoda 

rozwiązywania sporów ma charakter konsensulano-koncyliacyjny. Współcześnie sąd 

powinien szukać rozwiązań alternatywnych w przypadku braku możliwości osiągnię-

cia porozumienia. Według P.J. Carnavala i P.A. Keenana mediacja jest dla stron 

wsparciem w określeniu wagi przyczyny konfliktu oraz pomocą   w zwiększaniu go-

towości do wzajemnych ustępstw i usprawniania wspólnych relacji [Stadniczeńko 

2006, 36]. Bardziej precyzyjna jest definicja podana przez Christophera W. Morre’a. 

Uznaje on mediację za interwencję w toczące się negocjacje lub konflikt podjętą 

przez akceptowaną  trzecią stronę, która nie ma autorytatywnej władzy pozwalają-

cej na podjęcie decyzji rozstrzygającej spór, lecz pomaga stronom w dobrowolnym 

osiągnięciu przez nie wzajemnie akceptowanego porozumienia w kwestiach spor-

nych. Bez względu zatem czy strony w trakcie uzgodnień spotykają się twarzą  

w twarz, czy też jak to coraz częściej ma miejsce, mediacje prowadzone będą za 

pośrednictwem korespondencji, rozmów telefonicznych czy konferencji interneto-

wych, to ich własne uzgodnienia, wymiana propozycji, gotowość do rozważenia 

potrzeb i interesów drugiej strony oraz wzajemne ustępstwa mają stać się podstawą 

ostatecznego porozumienia, obejmującego rozwiązania dla spornych kwestii. Me-

diacja także jako proces pozostawiający decyzję w rękach stron, może zaowocować 

ugodami bardziej adekwatnymi niż te, które potencjalnie mogłyby zostać wypraco-

wane przez jakąkolwiek osobę trzecią (czyli np. adwokata, sędziego doradcę czy 

innego obserwatora). Mediacja zapewnia jej uczestnikom wiele satysfakcji w róż-

nych wymiarach. Daje im szanse na znalezienie własnymi siłami takiego rozwiązania, 

które pogodzi  ich interesy w sposób optymalny i sprawi, że każda z nich mogłaby się 

czuć zwycięzcą. Niekiedy są to rozwiązania „niestandardowe” w zasadzie nieosiągal-

ne w warunkach postępowania sądowego. W doktrynie spotykamy się z trafną tezą, 

że  poczucie odpowiedzialności za ostateczny rezultat oraz osobiste zaangażowanie 

się w proces wypracowania określonego porozumienia zwiększa prawdopodobień-

stwo, że strony konfliktu będą respektować jego ostateczne wyniki [Gójska, Huryn 
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2007, 23]. Zwolennicy koncepcji mediacji transformującej twierdzą, że mediacja 

zmienia ludzi, który biorą w niej udział i ich przyszłe relacje z innymi. Mediacja 

wzmacnia poczucie odpowiedzialności za własne zachowanie oraz promuje dialog  

i aktywność. Tym samym kształtuje pozytywne, pożądane postawy społeczne i przy-

czynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Mediacja przyczynia się do 

odciążenia sądownictwa i pozytywnego przeobrażenia polskiej kultury prawnej. 

CELE I FUNKCJE MEDIACJI 

Celem mediacji jest znalezienie rozwiązania zadowalającego uczestników  kon-

fliktu, a nie określenie kto ma rację w sporze.  Mediacja służy zmniejszeniu lub 

wygaszeniu konfliktu istniejącego między stronami, co jest tym łatwiejsze do osią-

gnięcia, że osoby dotychczas pozostające w konflikcie są równouprawnionymi 

partnerami w rozmowie, w poszukiwaniu rozwiązania dzielącego ich sporu. Nikt 

nie może narzucać stronom sposobu rozwiązania sporu, to same strony są odpo-

wiedzialne za wynik mediacji. Ostatecznym celem mediacji jest pojednanie stron, 

które oznacza przebaczenie ze strony osoby pokrzywdzonej oraz żal, skruchę  

i chęć naprawienia wyrządzonego czynem zła ze strony sprawcy. Jak wynika z 

doświadczeń do ugody dochodzi w 70% przeprowadzanych mediacji, z pojedna-

niem mamy do czynienia znacznie rzadziej. Mediacja, zdecydowanie bardziej niż 

sformalizowane postępowanie sądowe, umożliwia podmiotom konfliktu wyraże-

nie swoich uczuć, wyjaśnienie spornych kwestii, a także dotarcie do rzeczywistych 

źródeł konfliktu, które bardzo często mają charakter emocjonalny (jak np. w wielu 

sprawach rodzinnych, sąsiedzkich, itp.). W mediacji istotne jest więc znalezienie 

praktycznego rozwiązania sporu, a nie ustalenie, która ze stron ma rację. Fakt 

dobrowolnego przyjęcia oraz przestrzegania reguł i zasad mediacji przez strony 

sprawia, że wypracowane przez nie porozumienie jest bardziej efektywne niż na-

rzucone przez sąd w wyroku. Osiągnięte porozumienie staje się nieja-

ko „własnością stron”. Najważniejsze jednak co można uzyskać z mediacji to 

przede wszystkim fakt, iż podmioty konfliktu będą miały szansę rzeczywistego 

rozwikłania sporu i to w sposób odformalizowany, bez przeżywania skomplikowa-

nego, często niezrozumiałego dla nich „scenariusza” procesowego [Cebula 2012, 

3]. Zdaniem Mazowieckiej mediacja jest zjawiskiem pozytywnym [Mazowiecka 

2010, 26]. Jako sposób modyfikacji zachowań przez negocjatorów może skutecz-

nie przeciwdziałać konfliktom destrukcyjnym, głębokim i długotrwałym, z ich nega-

tywnymi skutkami, jak: obniżenie moralne adwersarzy, podejrzliwość, brak zaufa-



Mediacje rodzinne w polskim systemie prawnym 

 238 

nia, niszczenie współpracy, dezintegracja jednostki i grup, nieracjonalne zachowa-

nia, pogłębianie różnic między ludźmi. Mediacja daje szanse na szybkie i satysfak-

cjonujące strony rozwiązanie konfliktu z dużo mniejszymi stratami emocjonalnymi. 

Pozwala odciążyć sądy od spraw mniej poważnych i daje szanse na ograniczenie 

przestępczości i innych zjawisk niekorzystnych. Ponadto sprzyja szeroko pojętej 

edukacji społecznej oraz wzrostowi poczucia bezpieczeństwa.  Strony zachowują 

ostateczną moc decyzyjną, co przywraca im poczucie sprawczości i godności. Przez 

podkreślenie zasadniczej roli uczestników, a wspomagającej mediatora, procedura 

mediacji kładzie nacisk na własną odpowiedzialność stron za proces podejmowa-

nia decyzji. Tym samym zwiększa poczucie własnej wartości i kompetencji. Media-

cja pozwala na otwartą i uczciwą wymianę informacji na podstawie reguł wspólnie 

ustalonych przez strony.  Pozwala na dostosowanie procesu rozwiązywania konflik-

tu do indywidualnych potrzeb i oczekiwań uczestników, ich stylu pracy, tempa i 

kontekstu sytuacyjnego. Jest mniej sformalizowana i ograniczona organizacyjnie, a 

bardziej elastyczna i prowadzona w bardziej osobistej atmosferze niż proces są-

dowy. Proces mediacji pozwala na wyrażenie emocji, które mogłyby w przeciw-

nym razie zablokować szanse osiągnięcia porozumienia. Obserwowane kilkuletnie 

doświadczenia mediacji w polskim prawie dają podstawę  do pozytywnej oceny 

skuteczności jej stosowania, zwłaszcza pod kątem korzyści, jakie ona niesie dla 

wymiaru sprawiedliwości. Nie jest to bez znaczenia, albowiem pojednane strony 

zdecydowanie rzadziej wracają do sądu w ramach kontynuacji sporu, aniżeli ci, 

których konflikt rozstrzygnął sąd. Jak zauważa Cebula [2012, 3] inną niezwykle 

ważną korzyścią wynikającą z mediacji jest uchronienie samego procesu sądowe-

go przed niepotrzebną przewlekłością, przedłużającymi się czynnościami proce-

sowymi, angażowaniem licznych świadków, czy koniecznością powoływania bie-

głych. Osoby biorące udział w mediacji pozostające  w konflikcie mają więc możli-

wość przedstawienia swoich racji i poglądów w neutralnym miejscu w przyjaznej 

atmosferze, sprzyjającej zawarciu porozumienia. Z mediatorem jako pomocni-

kiem, mogą wyjaśnić sporne kwestie oraz przedstawić proponowane rozwiązania 

nad którymi wspólnie negocjują. Mediacja sprzyja także utrzymaniu lepszych rela-

cji na przyszłość pomiędzy skonfliktowanymi stronami, które mają szanse  na 

utrzymanie wspólnych dobrych relacji  po zakończeniu postępowania mediacyjne-

go. 
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PRZECIWWSKAZANIA DO MEDIACJI 

Wprowadzając instytucję mediacji do postępowania cywilnego w spra-

wach rodzinnych polski ustawodawca wyłączył z mediacji  jedynie sprawy, co 

do których nie jest możliwe zawarcie przez strony ugody. Dotychczasowa 

praktyka sadów wskazuje, że w pewnych sytuacjach mediacja nie powinna 

być prowadzona, gdyż będzie nieskuteczna, ale może być niebezpieczna. Do 

takich przeciwwskazań zdaniem [Gójska 2011, 8] należą sprawy, w których: 

a) jedna lub obie strony są uzależnione od alkoholu lub środków odurzają-

cych; b) jedna lub obie strony cierpią na chorobę psychiczną lub silne zabu-

rzenie emocjonalne; c) występuje  znacząca nierównowaga siły między stro-

nami, która w praktyce uniemożliwia negocjowanie z równej pozycji; d)  

w rodzinie ma lub miała miejsce przemoc.  Mediacja  może być niewskazana 

również, gdy silne emocje jednej lub obu ze stron lub niedawne przeżycia 

traumatyczne utrudniają świadomy, racjonalny osad i skupienie się na wy-

pracowanie elementu przyszłości. Powyższe zagadnienia  zostały opracowa-

ne w  wytycznych europejskich zawartych  w Rekomendacji nr R(98)1 Komi-

tetu Ministrów Rady Europy w dniu 21 stycznia 1998 roku, zwrócono też 

uwagę  na umiędzynarodowienie relacji rodzinnych (tzw. spory transgranicz-

ne). 

MEDIATOR- JEGO ROLA I ZADANIA W PROCESIE MEDIACJI 

Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego mediatorem może być 

osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca  

w pełni praw publicznych [Rylski 2013, 82]. O wyborze mediatora decydują w 

zasadzie strony, przy czym Kodeks postępowania cywilnego nie stawia żad-

nych szczególnych wymagań, jakie powinien spełniać mediator. Wyróżnia on 

także dwa typy mediatorów: powoływanych do przeprowadzenia mediacji w 

określonej sprawie i stałych, wpisanych na listę stałych mediatorów prowa-

dzoną przez organizacje społeczną lub zawodową, o której informację orga-

nizacja przesyła prezesowi sądu okręgowego. Brak wymogów odnośnie wy-

kształcenia i przygotowania do prowadzenia mediacji, stwarza wiele proble-

mów, często okazuje się że mediator nie potrafi określić prawidłowego pla-

nu, czy doprowadzić do równowagi stron. Jest to tym bardziej konieczne przy 

mediacjach rodzinnych, gdzie mediator powinien skonkretyzować sytuację 

dziecka w konflikcie, a także potrafić odseparować sprawę nadającą się do 
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mediacji od tej, w której strony powinny wybrać się na terapię rodzinną. To 

od mediatora zależy czy cele mediacji zostaną spełnione, a strony będą czuły 

satysfakcję z powziętej decyzji o uczestnictwie. Mediator powinien być sku-

teczny, pomagać stronom osiągnąć porozumienie, zrealizować kwestie ma-

terialne, psychologiczne  i proceduralne. Nigdy cele nie mogą być osiągane 

za wszelką cenę, należy działać zgodnie z regułami i zasadami etyki wyinter-

pretowanymi z polskich i zagranicznych kodeksów etyki mediatora czy stan-

dardów wypracowanych przez organizacje zrzeszające mediatorów. Bardzo 

ważną rolę  w formułowaniu osoby mediatora, ma jego własny system war-

tości i cechy osobowościowe [Cybulko 2010,167]. Jednym z podstawowych 

zadań mediatora, jako bezstronnej i neutralnej osoby trzeciej, która nie mo-

że narzucać swoich decyzji i racji jest prowadzenie negocjacji pomiędzy stro-

nami w celu zmaksymalizowania szans na zawarcie porozumienia i polepsza-

nia komunikacji między stronami. Zadania mediatora zmieniają się  

w zależności od wielu czynników takich jak: styl mediacji, charakter sprawy  

i podejście stron. Zadaniem mediatora jest także pomoc stronom w rozmo-

wie oraz określenie kwestii do dyskusji. Doświadczony mediator tak kieruje 

całym procesem, aby rozmowa była konstruktywna i nie odbiegała od tema-

tu związanego z procesem. Mediator czuwa nad całym przebiegiem mediacji. 

Przed rozpoczęciem rozmów może zapoznać się z materiałami. Zbiera dane  

dotyczące konfliktu, przegląda akta sprawy, ma dostęp do dokumentów, 

jeżeli udostępni je sąd lub strony konfliktu. To mediator określa reguły po-

stępowania i zapewnia komfortowe warunki do rozmowy. Mediacja powinna 

odbywać się w neutralnym miejscu. Powinna być zachowana równowaga 

stron, a mediator powinien ograniczać postawy roszczeniowe.  

Bez względu na to, w jaki sposób mediator włącza się w spór, na pierw-

szym etapie mediacji musi spełnić następujące warunki: zbudować wiary-

godność, tak aby strony poczuły, że dzięki mediatorowi i całemu procesowi 

będzie możliwe rozwiązanie spornych kwestii. Mowa tutaj o wiarygodności 

instytucjonalnej, osobistej, merytorycznej i proceduralnej. Mediator musi 

wykazać się pomysłowością, stworzyć atmosferę zaufania, a także powinien 

potrafić kontrolować swoje emocje. Jeżeli mediator działa i spełnia owe 

przesłanki, pozwala to na zbudowanie w stronach poczucia, że osoba której 

powierzyli swoje sprawy jest kompetentna i zna się na procesie. Obowiąz-
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kiem mediatora może być prowadzenie mediacji w sposób, który przyczyni 

się do aktywnego uczestnictwa stron w procesie mediacji. Mediator stosując 

odpowiednie techniki mediacyjne, takie jak: dowartościowanie, parafraza, 

otwarte pytania dąży do stworzenia wymaganej atmosfery, opartej na zaufa-

niu i szacunku. Nie może on natomiast narzucać własnych opinii i namawiać 

do swoich racji. Istotnym elementem jest zdolność nie poddawania się ma-

nipulacji. Mediacja powinna odbywać się w atmosferze poszanowania god-

ności stron, w razie potrzeby mediator tłumi negatywne emocje pomiędzy 

skonfliktowanymi [Białecki 2012,114]. Obowiązki mediatora zostały określo-

ne przez Społeczną Radę do spraw Alternatywnych Metod Rozwiązywania 

Konfliktów i Sporów działającą przy Ministrze Sprawiedliwości. Rada w dniu 

26 czerwca 2006 roku uchwaliła Standardy prowadzenia mediacji i postępo-

wania mediatora. Standardy te maja charakter wytycznych i wskazówek,  

a nie źródeł prawa. Jak zauważa A. Cybulko, rolą mediatora jest także uświa-

domienie stron o potencjalnych skutkach niezawarcia ugody. W przypadku 

roszczeń wygórowanych  uzmysłowienie stronom ich konsekwencji. Media-

tor uczy jak rozmawiać konstruktywnie i jak unikać agresywnego stylu nego-

cjacji [Cybulko, Siedlecka-Andrychowicz 2014, 273]. Bardzo istotny jest udział 

mediatora w zakończeniu sporu. Mediator może sam sporządzić treść ugody 

bądź też strony same przy udziale mediatora mogą odegrać aktywniejszą 

rolę w sporządzeniu ugody. Jednocześnie może poradzić stronom, aby przed 

podpisaniem ugody skontaktowały się z prawnikami, jeżeli w sprawie wystę-

powały bez nich. Mediator przyjmując swoją funkcję, a strony zgadzając się 

na prowadzenie przez niego mediacji, doprowadzają de facto do zawarcia 

umowy nienazwanej o świadczenie usługi mediacyjnej zgodnie z przepisami 

kodeksu postępowania cywilnego. W tym przypadku zastosowanie mają 

przepisy art. 750 kodeksu cywilnego o zleceniu. 

PODMIOTY MEDIACJI OKOŁOROZWODOWYCH 

Zdaniem Bodio osobami uprawnionymi do wzięcia udziału w mediacji, są 

wszystkie osoby, które mogą występować w postępowaniu cywilnym w cha-

rakterze strony bądź uczestnika postępowania, a więc posiadające zdolność 

sądową [Bodio 2009, 53]. Mediacje rodzinne stanowią natomiast charaktery-

styczną kategorię spraw, która obejmuje szczególny rodzaj podmiotów. 

Uczestnikami mogą być osoby pozostające w związkach formalnych i niefor-
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malnych, jako strony mogą występować małżonkowie, rodzeństwo, krewni,  

a także rodzice i dzieci w różnym wieku. W przypadku mediacji okołorozwo-

dowych, gdzie sprawy dotyczą uregulowania kwestii związanych ze zmianą 

struktury rodziny po rozwodzie, wypracowania kwestii dotyczących spraw 

alimentacyjnych, finansowo-majątkowych, oraz opieki rodzicielskiej i kontak-

tów z dziećmi stronami są rozstający się małżonkowie [Gójska 2007, 33]. 

Kodeks postępowania cywilnego nie wprowadza wprost w przepisach doty-

czących mediacji regulacji dotyczących udziału dzieci. Mediacja w takich 

przypadkach staje się najlepszą szansą na wypracowanie porozumienia. 

Podmioty mediacji okołorozwodowych borykają się z poczuciem winy i sa-

motnością. Głównym celem staje się stworzenie podstaw do prawidłowego 

funkcjonowania jako rodzica, wypracowania nowych zasad, stworzenia 

dwóch odrębnych domów. Jest to czas, w którym strony powinny być pogo-

dzone z ustaniem związku, a skoncentrowane nad wspólnym wypracowywa-

niem nowych relacji [Rękas 2010, 39]. W każdej z takich spraw mediator 

powinien mieć także na uwadze dobro dziecka, które często przez swoją 

fizyczną i duchową niedojrzałość nie jest w stanie samo zadbać o swój osobi-

sty interes [Piasecki 2011, 394].  

PODSUMOWANIE 

Jednym z podstawowych obowiązków uczestników mediacji jest pono-

szenie kosztów. Zgodnie z Kodeksem postępowania cywilnego mediatorowi 

przysługuje prawo do wynagrodzenia oraz zwrotu wydatków związanych  

z przeprowadzeniem mediacji. W mediacji, która toczy się na podstawie 

umowy stron koszty wynikają z cennika przyjętego przez ośrodek mediacyj-

ny, mogą być też ustalone pomiędzy mediatorem a uczestnikami. Mediacja 

stwarza wiele korzyści oprócz niskich kosztów, krótkiego czasu trwania, po-

ufności, uczestnicy mogą sami decydować o postępowaniu i kontrolować go. 

Komunikacja stron jest intensywna, a możliwy rezultat może zapewnić za-

dowolenie wszystkich uczestników. Mediacja nie jest sformalizowana, nie 

występują problemy z jurysdykcją, a strona nie traci możliwości skorzystania 

z drogi sądowej. Prowadzenie postępowania mediacyjnego wymaga dużego 

zaangażowania wszystkich stron. Uczestnicy muszą byś gotowi na ustępstwa, 

a mediator musi usprawniać komunikację pomiędzy nimi. Należy zauważyć, 

że cechą charakterystyczną mediacji okołorozwodowych jest fakt, że media-
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tor wkracza w spór, po tym jak konflikt zdążył się już utrwalić, a strony wy-

pracowały już swoje indywidualne stanowiska. Siłą mediacji jest dbałość  

o zrównoważenie stron i dobrowolne wspólnie wypracowane porozumienie. 

Dzięki mediacji rodziny unikają prowadzenia konfrontacyjnego postępowania 

sądowego, co w sytuacji, gdy w grę wchodzą dzieci jest najwyższym dobrem  

i korzyścią. Konkludując, mediacje okołorozwodowe są sposobem na rozwią-

zanie konfliktu, który kieruje uwagę stron ku przyszłości. Rolą mediatora jest 

pomóc skonfliktowanym stronom oderwać się od wzajemnego oskarżania, 

obwiniania i gromadzenia dowodów przeciwko sobie. W mediacji kładzie się 

nacisk na praktyczne rozwiązania, a nie ustalanie kto ma rację. Efektem me-

diacji jest znalezienie rozwiązań kwestii spornych, które pozwolą stronom 

zakończyć konflikt. Wspólna przeszłość stron ma o tyle znaczenie, o ile jej 

wyjaśnienie i zrozumienie pozwoli lepiej ułożyć stosunki pomiędzy nimi  

w przyszłości. Należy także pamiętać, że rozwód jest procesem, który może 

rozpocząć się na wiele lat przed finałem w sądzie, a jego następstwa będą 

powracały echem przez wiele lat. Interweniując w spór okołorozwodowy 

należy zatem uwzględnić czynniki psychologiczne, społeczne i ekonomiczne.  
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WPROWADZENIE 

W obowiązującym w Polsce od 2012 r. Państwowym Systemie Odniesień Prze-

strzennych zostały zdefiniowane dwa nowe układy współrzędnych prostokątnych 

płaskich. Są nimi: układ współrzędnych PL-LAEA, utworzony za pomocą odwzoro-

wania płaszczyznowego, ukośnego, równopowierzchniowego, stycznego Lamber-

ta, oraz układ współrzędnych PL-LCC z odwzorowaniem stożkowym, równokąt-

nym, siecznym Lamberta  [Rozporządzenie RM z 15.10.2012 r.]. Użyte w tych 

układach odwzorowania równopolowe oraz stożkowe nie były dotychczas stoso-

wane w konstrukcji układów współrzędnych w Polsce. W „polskich”, państwowych 

układach współrzędnych dominowały bowiem odwzorowania walcowe lub płasz-

czyznowe, w wersji odwzorowań równokątnych. Przykładem są dwa wykorzysty-

wane już od kilkunastu lat układy oznaczone symbolem PL-1992 lub PL-2000,  

w których zastosowano odwzorowanie walcowe, równokątne (Gaussa-Krugera).  

Przeznaczenie każdego z ww. układów współrzędnych zarówno nowych jak  

i tych używanych wczesniej jest zróżnicowane. Układ PL-2000 jest typowym ukła-

dem do zastosowań szczegółowych (geodezyjnych), czyli m.in. sporządzania map 

w skalach od 1:5000 i większych. Układ PL-1992 stosuje się do sporządzania map 

topograficznych z szeregu skalowego 1:10000 – 1:25000. Do opracowań w skali 

1:500000 i mniejszych stosuje się nowy układ PL-LCC. Opracowania w jeszcze 

drobniejszych skalach powinny być realizowane w układzie PL-LAEA [Rozporzą-

dzenie RM z 15.10.2012 r.]. 

Prezentowanie danych w zależności od potrzeb i stopnia szczegółowości opra-

cowań wymaga ich przeniesienia z jednego układu (np. UA) do drugiego (np. UB) za 

pomocą transformacji współrzędnych między układami. Można to zrealizować 

poprzez odwzorowania (płaszczyzna układu UA  elipsoida GRS80  płaszczyzna 

układu UB) lub poprzez bezpośrednia transformację współrzędnych na płaszczyź-

nie (płaszczyzna układu UA  płaszczyzna układu UB). Ze względu na zróżnicowane 

własności odwzorowań użytych w ww. układach współrzędnych, dane o charakte-

rze geometrycznym (długość, kąt, pole powierzchni) będą ulegały zmianom nieza-

leżnie od zastosowanego sposobu przejścia z układu na układ. Efektem tego mogą 

być deformacje obiektów prezentowanych na mapach. Wartości takich deformacji 

można obliczyć wykonując na danym obszarze odwzorowanie płaszczyzny układu 

UA na płaszczyznę układu UB i badając zniekształcenia w takim odwzorowaniu, 
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występujące w dowolnym punkcie tego obszaru [Osada, 2010, 46; Banasik i in., 

2011, 84]. 

ALGORYTM BADANIA ZNIEKSZTALCEŃ MIĘDZY UKŁADAMI WSPÓŁRZĘDNYCH NA OBSZARZE 

POWIATU OSTROWIECKIEGO 

Powiat ostrowiecki położony jest we wschodniej części województwa święto-

krzyskiego. Tworzy go 6 gmin, w centrum znajduje się gmina miejska Ostrowiec 

Świętokrzyski (rys. 3). Obszar powiatu jest rozciągnięty w kierunku N-E i przypomi-

na kształtem romb. W związku z tym jego dość duża rozciągłość południkowa (36 

 43 km) i równoleżnikowa (15  27 km) nie odpowiada zajmowanej powierzchni 

(616 km2). Do analizy zniekształceń odwzorowawczych utworzono siatkę punktów 

o rozmiarze oczka 1.5km1.5km, pokrywającą w całości obszar powiatu ostro-

wieckiego z kilku kilometrowym buforem zewnętrznym. W sumie siatka składała 

się z 816 oczek. Dla każdego z punktów tej siatki ustalono współrzędne w układzie 

PL-2000, a następnie przeliczono je na współrzędne w ww. układach wg schematu 

(rys. 1).  

 

Rysunek 1. Schemat obliczenia współrzędnych punktów siatki 

Źródło: Opracowanie własne 

Obliczenie współrzędnych w układach PL-ETRF89 oraz PL-1992 zrealizowano za 

pomocą programu Transpol 2.06 [Transpol, (http)]. Współrzędne w układach PL-

LCC i PL-LAEA obliczono za pomocą wzorów odwzorowania stożkowego i płaszczy-

znowego podanych w [Snyder, 1987, 107, 187].  

Punkty siatki stanowiły zbiór punktów dostosowania w transformacji między 

dwoma dowolnym układami współrzędnych UA i UB. Transformację współrzęd-

nych za pomocą funkcji wielomianowej stopnia I (transformacja afiniczna) zreali-

zowano niezależnie dla każdego oczka siatki, biorąc jako punkty dostosowania 4 

XY_PL-2000 _PL-ETRF89 

XY_PL-1992 

XY_PL-LAEA 

XY_PL-LCC 
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narożniki oczka (rys. 2). Transformacja współrzędnych między układami płaskimi 

UA i UB realizuje jednocześnie odwzorowanie płaszczyzny reprezentowanej przez 

układ UA na płaszczyznę reprezentowaną przez układ UB. W odwzorowaniu tym 

współrzędne x,y oraz X,Y i-tego punktu parametryzują płaszczyznę A i B zgodnie z 

zależnością (1):  

 
              

                                      
  (1) 

 

Obliczenie zniekształceń w takim odwzorowaniu zrealizowano za pomocą za-

leżności podanych w [Banasik i in., 2011, 84].  

 

Rysunek 2. Fragment siatki punktów  

Źródł: Opracowanie własne 

Dzięki temu w każdym punkcie siatki obliczone zostały wartości zniekształcenia 

długości w obu kierunkach głównych odwzorowania (Za, Zb), zniekształcenia kąta 

(Zk) oraz zniekształcenia pola (Zp). Wartości zniekształceń z czterech wierzchołków 

każdego oczka siatki uśredniono i przypisano do punktu PŚR, znajdującego się  

w centrum danego oczka (rys. 2). Należy zauważyć, że ze względu na nieznaczne 

odległości między wierzchołkami oczka siatki, wartości zniekształceń w wierzchoł-

kach nie różniły się między sobą o więcej niż 0.001 cm/km, 0.001 lub 0.001 

m2/ha. W związku z tym można uznać, że średnia wartość danego zniekształcenia 

dobrze reprezentowała zniekształcenie na obszarze danego oczka siatki.  

Powyżej opisany algorytm zastosowano do obliczenia zniekształceń w trans-

formacji między „starymi” i „nowymi” układami: PL-2000  PL-LAEA, PL-2000  

PL-LCC oraz PL-1992  PL-LAEA i PL-1992  PL-LCC. Zakresy wartości poszcze-

gólnych zniekształceń podano w tabeli 1, a rozkład wybranych zniekształceń na 

obszarze powiatu ostrowieckiego zilustrowano kartogramami (rys. 3). 
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Tabela 1  Zakresy zniekształceń w transformacji między układami współrzędnych 

Układ 
współrzędnych 

PL-LAEA PL-LCC 

Za [m/km] Zb [m/km] Za [m/km] Zb [m/km] 

PL-2000 1,95  2,10 -1,80  -1,90 -34,30  -34,32 -34,30  -34,32 

PL-1992 2,30  2,32 -1,45  -1,77 -33,97  -34,11 -33,97  -34,11 

 Zp [m
2
/ha] Zk [] Zp [m

2
/ha] Zk [] 

PL-2000 1,0  1,5 -12,90  -14,00 -674,3  -674,7 0,00 

PL-1992 5,3  8,5 -12,90  -14,00 -668,8  -670,7 0,00 

Źródło: Opracowanie własne 

Z tabeli 1 wynika, że zniekształcenia liniowe i powierzchniowe w przypadku 

transformacji do układu PL-LCC są wielokrotnie większe niż w przypadku trans-

formacji do układu PL LAEA. Przyczyną jest m.in. położenie płaszczyzny odwzoro-

wawczej układu PL-LCC względem powierzchni elipsoidy GRS80. Płaszczyzna ta 

przebiega znacznie głębiej pod powierzchnią elipsoidy (równoleżniki sieczności to 

S=35,  N=65) niż płaszczyzna układu PL-2000 czy PL-1992. Efektem tego jest 

znaczne zmniejszenie długości i pola powierzchni. Zdecydowanie bliżej siebie znaj-

dują się płaszczyzny odwzorowawcze układów PL-2000 i PL-1992 oraz PL-LAEA 

(płaszczyzna styczności z elipsoidą w punkcie 0=52, 0=10). Z kolei ten sam 

rodzaj odwzorowania (równokątne) w układach PL-2000, PL-1992 i PL-LCC wpłynął 

na niemal zerowe zniekształcenia kątowe w transformacji między tymi układami 

(maksymalne wartości Zk nie przekraczały 6).  

Przejście z układów opartych na odwzorowaniu równokątnym (PL-2000, PL-

1992) do układu opartego na odwzorowaniu równopolowym (PL-LAEA) spowo-

dowało, że zniekształcenia liniowe Za, i Zb są różnych znaków, a zniekształcenie 

kąta wyniosło kilkanaście minut kątowych (tab. 1). W związku z tym po przejściu  

z układu PL-1992 lub PL-2000 do układu PL-LAEA można spodziewać się wyraźne-

go zniekształcenia konturów obiektów geometrycznych. 
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Rysunek 3. Rozkład zniekształceń pola powierzchni w [m
2
/ha] w transformacji z układu PL-

1992 do układów PL-LAEA i PL-LCC  

Źródło: Opracowanie własne 

Gradient zmian zniekształceń w większości przypadków przebiegał w kierunku 

azymutu z zakresu 95138. Wyjątkiem były zniekształcenia pola w transformacji 

do układu PL-LAEA, gdzie azymut gradientu tych zniekształceń był przeciwny  

i wyniósł ok. 270 (rys. 3). Taki w przybliżeniu równoleżnikowy kierunek wskazuje, 

że ekstremalnych zniekształceń długości, pola powierzchni i kąta w transformacji 

między ww. układami współrzędnych należy się spodziewać w zachodnich lub 

wschodnich gminach powiatu ostrowieckiego. 

PODSUMOWANIE 

Przeanalizowny powyżej problem zniekształceń geometrycznych, pojawia się 

niemal zawsze, kiedy następuje transfer danych geometrycznych między układami 

współrzędnych płaskich. Wartość tych zniekształceń jest zależna od własności 

odwzorowań stanowiących podstawę każdego układu płaskiego oraz od wielkości  

i położenia danego obszaru. W przypadku transformowania danych geometrycz-

nych z układów współrzędnych PL-2000 i PL-1992 do układów nowych PL-LAEA  

i PL-LCC na obszarze powiatu ostrowieckiego występują zarówno zniekształcenia 

dodatnie i ujemne. Ich zmienność jest niewielka, co wynika z niewielkiego obszaru, 

jaki zajmuje ten powiat. Uwagę zwracają znaczne zniekształcenia kątowe, które 

praktycznie były zaniedbywalne w przypadku dotychczas stosowanych w Polsce 

układów współrzędnych, opartych na odwzorowaniach równokątnych. Użyta 

powyżej metoda badania zniekształceń może być w podobny sposób zastosowana 
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do badania zniekształceń geometrycznych w transformacji realizowanej w innych 

rejonach kraju.  
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Streszczenie: Termodynamika sieciowa Peusne-
ra należy do grupy termodynamiki współcze-
snej. Stanowi ona wygodne ramy badawcze 
transportów membranowych. Jednym z wielu 
narzędzi badawczych transportu membrano-
wego są równania Kedem - Katchalsky’ego. 
Sieciowe postaci hybrydowych równań Kedem-
Katchalsky’ego (K-K) dla ternarnych roztworów 
nieelektrolitowych mogą zwierać jeden z sze-
ściu współczynników Peusnera: Hij, Wij, Nij, Kij, Sij 

lub Pij (i, j  {1, 2, 3}), tworzących macierze 
trzeciego stopnia współczynników Peusnera 
[H], [W], [N], [K], [S] lub [P]. Celem pracy było 
obliczenie rodziny zależności współczynników 

Peusnera Pij (i, j  {1, 2, 3}), od średniego stęże-
nia jednego składnika jednorodnego roztworu 

w membranie (   ) dla kilku różnych, ustalonych 
wartości drugiego składnika (   ). Analizowano 
transport wodnych roztworów glukozy i etano-
lu przez membranę o parametrach transpor-
towych Lp, σ i ω, przy pomocy sieciowych 
równań K-K dla ternarnych roztworów nieelek-
trolitów, zawierających współczynnik Peusnera 
Pij. Stwierdzono, że współczynniki Pij są nieli-
niowo (hiperbolicznie) zależne od stężeń      

i    . Nieliniowość owych współczynników 
wynika z właściwości równań matematycznych 

Abstract. Peusner’s Network Thermodynamics 
belongs to a group of modern thermodynam-
ics. It provides a convenient research frame-
work for membrane transports. One of the 
many research tools to study membrane 
transport are Kedem-Katchalsky equations. A 
network forms of hybrid Kedem-Katchalsky 
equations (K-K) for ternary non-electrolyte 
solutions may contain one of the six Peusner 

coefficients i.e. Hij, Wij, Nij, Kij, Sij or Pij (i, j  {1, 2, 
3}) that form third-order matrices of the 
Peusner coefficients i.e. [H], [W], [N], [K], [S] or 
[P]. Aim of this study was to calculation of 
family of dependencies of Peusner coefficients 

Pij (i, j  {1, 2, 3}) on average concentration of a 
homogeneous solution of one component in a 

membrane (   ) for several different values of 
the second component (   ). Calculations were 
made for aqueous glucose and ethanol solu-
tions and membrane with transport parame-
ters Lp, σ and ω on the basis of network K-K 
equations for ternary solutions of non-
electrolytes that contain the coefficient Pij. It 
has been shown that the Pij are non-linearly 
(hyperbolic) dependent on solutions concentra-

tions     and    . Non-linearity of coefficients Pij 
results from the properties of mathematical 
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INTRODUCTION 

Membrane transport processes are of interest in many fields of sci-

ence, technology and medicine [Katchalsky, Curran, 1965; Baker, 2012]. 

Kedem-Katchalsky formalism, developed on the basis of non-equilibrium 

thermodynamics,  is one of the most important methods to analyze mem-

brane transport of both homogenous and non-homogenous solutions 

[Katchalsky & Curran, 1965; Kargol & Kargol, 2011]. Non-homogeneity is a 

typical feature of physicochemical systems. It is manifested on various levels 

of matter organization by formations such as equilibrium or dissipative struc-

tures that may undergo at least partial destruction in certain conditions 

[Ślęzak 1989; Kondepudi & Prigogine, 2006]. In contrast, homogeneity is an 

idealized state that is demonstrated only under laboratory conditions. Thus, 

homogeneity state of solutions separated by a membrane can be nearly 

accomplished by mechanical stirring of the solutions. Stirring destroys both 

equilibrium and dissipative structures that are formed on the membrane-

solution contact surface [Ślęzak, 1989; Dworecki et al., 2005].  

Basic foundations, laws and rules of the Network Thermodynamics 

(NT) as well as its possible applications were formulated in the nineteen-

seventies [Peusner, 1970; Oster, Perelson & Katchalsky, 1971; Peusner, 

1986]. One of the important areas of NT applications is membrane transport 

[Imai, 1996; Moya & Horno 2004; Szczepański & Wódzki, 2013; Bristow & 

Kennedy, 2013]. Peusner showed that NT enables transformation of Kedem-

Katchalsky equations (K-K) for binary homogenous solutions by symmetrical 

or hybrid transformation of thermodynamic networks [Peusner, 1986]. 

Based on Peusner idea, Ślęzak and collaborations presented network form of 

K-K equations for binary non-homogenous non-electrolyte solutions [Ślęzak 

et al., 2013; Batko et al., 2014a; 2014b; 2015]. 

Network Kedem-Katchalsky equations (K-K) contain Peusner coeffi-

cients that can be calculated based on experimentally determined transport 
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parameters i.e. hydraulic permeability (Lp), solute permeability (ω) and re-

flection (σ) coefficients [Peusner  1986; Ślęzak et al. 2013; Batko et al. 2014a; 

2014b; 2015]. For binary homogenous non-electrolyte solutions, we have 

two symmetrical and two hybrid forms of network K-K equations. Symmet-

rical forms of network K-K equations for binary solutions contain Peusner 

coefficients Rij or Lij, whereas hybrid forms contain Peusner coefficients Hij 

and Pij [Peusner 1986; Ślęzak et al. 2013; Batko et al., 2014a; 2014b; 2015]. 

We have two symmetrical and six hybrid forms of network K-K equations for 

ternary and homogenous non-electrolyte solutions [Jasik-Ślęzak et al., 2014]. 

Similar to binary solutions, symmetrical forms of K-K equations contain 

Peusner coefficients Rij and Lij, whereas hybrid forms contain Peusner coeffi-

cients Hij, Wij, Nij, Kij, Sij and Pij.  

 In series of our recent papers we presented network forms of K-K equa-

tions for homogeneous ternary non-electrolyte solutions containing Peusner 

coefficients Rij, Lij, Hij, Wij, Sij, Nij, Kij and Pij (i, j  {1, 2, 3}) that are elements of 

the third-order matrix  [R], [L], [H], [W], [N], [K], [S] or [P], respectively [Batko 

et al. 2014b; Jasik-Ślęzak et al., 2014]. Dependencies of these coefficients on 

average concentration of one component of the solution in the membrane (

1C ) were calculated for established value of the second one ( 2C ), values of 

these coefficients were also compared (Batko et al. 2014b; Jasik-Ślęzak et al., 

2014). To expand scope of the calculations, in this paper we show depend-

encies Pij=f( 1C , 2C =const.) (i, j  {1, 2, 3}) calculated for six established 2C  

values. Coefficients were calculated based on mathematical model present-

ed in Batko and colleagues paper (Batko et al., 2014b). 
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where: Jv – volume flux, Js1 and Js2 – solute fluxes of substances “1” and “2” 

through the membrane in conditions of solution homogeneity, Lp – hydraulic 

permeability coefficient, σ1 and σ2 – reflection coefficients of substances “1” 

and “2”, respectively, 11 and ω22 – solute permeability coefficients of sub-

stances “1” and “2” generated by forces with indexes “1” and “2”, 12 and 

ω21 – cross solute permeability coefficient of substances “1” and “2” gener-

ated by forces with indexes “2” and “1”; Δ=ΔP+Δπ1+Δπ2, ΔP=Ph–Pl – hy-

drostatic pressures difference (Ph, Pl are higher and lower value of hydrostat-

ic pressure); Δπk=RT(Ckh – Ckl) is osmotic pressures difference (RT is a product 

of the gas constant and thermodynamic temperature, whereas Ch and Cl are 

solution concentrations, k=1, 2), 11
)])[ln(( 

 klkhklkhk CCCCC  – average 

solute concentration; α1=(1–σ1)[ω22(1–σ1)+ω21(1–σ2)], A=ω11ω22–ω21ω12, 

α2=(1–σ2)[ω11(1–σ2)+ω12(1–σ1)]. 

Denominator of Eqs. (2)-(10) for certain 1C  and 2C  values may take posi-

tive values (for ξ>0), negative (for ξ<0) values or zero (for ξ=0). Besides, for 

ξ=0, Eqs. (2)-(10) have no solution in a real number set and 

                                           
  

   (12) 

where: β1=(1–σ2)
2, β2=(1–σ1)(1–σ2), β3=(1–σ1)

2 

RESULTS OF CALCULATIONS AND DISCUSSION 

Applying an algorithm presented in the papers of Batko and colleagues, 

we calculate of family dependencies of Peusner’s coefficients Pij (i, j {1, 2, 

3}) on average concentration of a homogeneous solution of one component 

in a membrane ( 1C ) for several different values of the second component (

2C ) for Nephrophan hemodialyser membrane (Batko et al., 2014b). Average 

concentration of components “1” and “2” in a membrane ( 1C , 2C ) was cal-
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culated based on equations 1C =(C1h–C1l)[ln (C1hC1l
-1)]-1 and 2C =(C2h–C2l)[ln 

(C2hC2l
-1)]-1. The following assumptions were used for calculations: 

1) Concentrations of a substance “1” in a compartment h varies in a range 

from C1h=1 mol m-3 to C1h=2301 mol m-3,  

2) Concentrations of a substance “2” in a compartment h is constant and 

equals C2h=6 mol m-3 for the first series of calculations, for the second se-

ries  C2h=11 mol m-3, for the third one  C2h=31 mol m-3, for the fourth 

one  C2h=201 mol m-3, for the fifth one  C2h=601 mol m-3 and for the 

sixth one  C2h=1051 mol m-3,  

3) Concentrations of substances “1” and “2” located in compartment l are 

constant and equal C1l=C2l=1 mol m-3.  

The calculations in Eqs. (2)-(10) were made for the following values of hy-

draulic permeability (Lp), reflection (1, 2), diffusive permeability (ω11, ω22, 

ω21, ω12) coefficients: Lp=4.910-12 m3N-1s-1, 1=0.068, 2=0.025, ω11=0.810–

9 mol N-1s-1, ω12=0.8110–13 mol N-1s-1 and ω22=1.4310–9 mol N-1s-1 and 

ω21=1.6310–12 mol N-1s-1 (for exemple Batko et al., 2014b). These values 

were determined in our previous study (Ślęzak, 1989). Calculations of con-

centration dependencies of coefficients P11, P12, P13, P21, P22, P23, P31, P32 and 

P33 resulted in curves presented in Figs. 1 and 2.  

Denominator of Eqs. (2)-(10) may take positive values, negative values or 

zero. Considering that 1C  and 2C are always positive, ξ value determines sign 

of the denominator. Denominator is negative for ξ<0, and positive for ξ>0. 

Thus, it is important to calculate for which values of 1C  and 2C  condition 

ξ=0 is fulfilled. Therefore, considering values of transport parameters for the 

Nephrophan hemodializer membrane in Eq. (12), we obtain the following 

values of 1C  for the established values of 2C , 1C =186.05 mol m-3 (for 2C

=2.79 mol m-3), 1C =185.21 mol m-3 (for 2C =4.17 mol m-3), 1C =182.41 mol 

m-3 (for 2C  = 8.74 mol m-3), 1C =164.69 mol m-3 (for 2C =37.71 mol m-3), 1C

=130.40 mol m-3 (for 2C =93.77 mol m-3) and  1C =95.44 mol m-3 (for 2C

=150.92 mol m-3).  
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The individual dependencies Pij=f( 1C , 2C =const.) for i, j{1, 2, 3} obtained 

on the base of Eqs. (2)-(5) and (7)-(9) result in pairs of coupled hyperboles 

(Figs. 1A and 1B). One of the curves is located in the first and the other in the 

fourth quadrant of a coordinate system. Thus, values of Pij coefficients that 

form curves located in the first quadrant are positive, and values of Pij coeffi-

cients that form curves located in the fourth quadrant are negative. In con-

trast, results of calculations obtained based on Eq. (6) and illustrated by 

graphs presented in Fig. 3 show that dependencies  Pij=f( 1C , 2C =const.) for i, 

j{1, 2, 3} form three hyperbolic curves. Two of these curves are paired and 

one is not, since conditions 1C >0 and 2C >0 are always fulfilled. Two of the 

curves are located in the first quadrant of a coordinate system and one in 

the fourth quadrant of a coordinate system. Coefficients Pij for i, j{1, 2, 3} 

from the first quadrant of a coordinate system are positive, and from fourth 

are negative.  

Curves presented in Fig. 1A illustrate dependence P11=f( 1C , 2C =const.) 

calculated based on Eq. (2). If ξ>0 then curves 1, 2, 3 and 4 located in the 

first quadrant of a coordinate system are solutions of Eq. (2). In contrast, if 

ξ<0 then curves 1’, 2’, 3’ and 4’ located in the fourth quadrant of a coordi-

nate system are solutions of Eq. (2). Adequate pair of curves (1 and 1’, 2 and 

2’, 3 and 3’, 4 and 4’) form pair of symmetrical hyperboles. Course of the 

curves presented in this figure indicate that curves illustrating dependence 

P11=f( 1C , 2C =const.) move in direction of descending 1C values with increas-

ing 2C  values. Additionally, curves 1-4 are located in the first quadrant of a 

coordinate system if 1C <186.05 mol m-3 (for curve 1),  1C <164.69 mol m-3 

(for curve 2), 1C <130.40 mol m-3 (for curve 3) and  1C < 95.44 mol m-3 (for 

curve 4). This indicates that curves 1’-4’ are located in the fourth quadrant of 

a coordinate system, since 1C >186.05 mol m-3 (for curve 1’),  1C >164.69 

mol m-3 (for curve 2’), 1C >130.40 mol m-3 (for curve 3’) and 1C >95.44 mol 

m-3 (for curve 4’).  
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Fig. 1. Graphic illustration of dependence P11=f( 1C , 2C =const.) calculated based on Eq. (2) (A) 

and dependence P12=f( 1C , 2C =const.) calculated based on Eq. (3) (B) for solutions consisting 

of a solvent and two dissolved substances denoted with indexes "1" and "2". The average 

substance concentration indicated by the subscript "2" was constant and equaled: 2C =2.79 

mol m
-3

 (curves 1 and 1’),  2C =37.71 mol m
-3

 (curves 2 and 2’), 2C =93.77 mol m
-3

 (curves 3 

and 3’) and 2C =150.92 mol m
-3

 (curves 4 and 4’).  

The course of curves illustrating dependence P23=f( 1C , 2C =const.) and 

P32=f( 1C , 2C =const.) obtained based on Eqs. (7) and (9) is very similar to the 

course of curves presented in Fig. 1. It should be indicated that coefficients 

P23 and P32 are measured in the same units (N∙s∙mol-1) and slightly differ for 

the same 1C  and 2C , whereas  coefficient P11 is measured in different unit 

than coefficients P23 and P32 and it is also several ranges lower for the same 

1C  and 2C . 

Curves shown in Fig. 1B illustrate dependence P12=f( 1C , 2C =const.) calcu-

lated based on Eq. (3) for different 2C values. In contrast to curves shown in 

Fig.1, for ξ>0, curves 1’-4’ located in the fourth quadrant of a coordinate 

system are a solution of Eq. (3). If ξ<0, curves 1-4 located in the first quad-

rant of a coordinate system are a solution of Eq. (3). Corresponding pairs of 

these curves (1 and 1’, 2 and 2’, 3 and 3’, 4 and 4’) form pairs of symmetrical 

hyperboles. It may be noticed that pairs of hyperboles illustrating depend-

ence P12=f( 1C , 2C =const.) are reversed compared to hyperbolas illustrating 

dependence P11=f( 1C , 2C =const.) for the same 2C values. The course of 

curves presented in this figure indicates that curves illustrating dependence 
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P12=f( 1C , 2C =const.) move in direction of descending 1C values with increas-

ing 2C  values. Moreover, curves 1-4 are located in the first quadrant of a 

coordinate system if 1C >186.05 mol m-3 (for curve 1), 1C >164.69 mol m-3 

(for curve 2), 1C >130.40 mol m-3 (for curve 3) and  1C >95.44 mol m-3 (for 

curve 4). In contrast, curves 1’- 4’ are located in the fourth quadrant of a 

coordinate system, since 1C <186.05 mol m-3 (for curve 1’), 1C <164.69 mol 

m-3 (for curve 2’), 1C <130.40 mol m-3 (for curve 3’) and 1C <95.44 mol m-3 

(for curve 4’).  

Families of curves 1-4, 1’-4’ and 1” -4” presented in Fig. 2A illustrate de-

pendence P22=f( 1C , 2C =const.) that is calculated based on Eq. (6). If ξ>0, 

then hyperbolic curves 1-4 and 1” -4” located in the first quadrant of a coor-

dinate system are a solution of Eq. (6). 

 If ξ<0, then hyperbolic curves 1’-4’ located in the fourth quadrant of a 

coordinate system are solution of Eq. (6). It should be mentioned that curves 

1 and 1’, 2 and 2’, 3 and 3’, 4 and 4’ form pair of symmetrical hyperboles. 

The course of curves presented in this figure indicates that curves illustrating 

dependence P22=f( 1C , 2C =const.) move in direction of descending 1C  values 

with increasing 2C  values. Moreover, curves 1-4 are located in the first 

quadrant of a coordinate system if 1C <186.05 mol m-3 (for curve 1), 1C

<164.69 mol m-3 (for curve 2), 1C <130.40 mol m-3 (for curve 3) and 1C

<95.44 mol m-3 (for curve 4).  

This means that curves 1’–4’ are located in the fourth quadrant of a co-

ordinate system, since 1C >186.05 mol m-3 (for curve 1’), 1C >164.69 mol m-3 

(for curve 2’), 1C >130.40 mol m-3 (for curve 3’) and 1C >95.44 mol m-3 (for 

curve 4’). In contrast, based on analysis of the course of curves 1”-4”, we can 

state that curves illustrating dependence P22=f( 1C , 2C =const.) move in direc-

tion of ascending 1C  values with increasing 2C  values and that curves 1” -4” 

nearly overlap. 

Families of curves 1-6 and 1’-6’ presented in Fig. 2B graphically illustrate 

dependence P33=f( 1C , 2C =const.) calculated based on Eq. (10). If ξ>0, curves  
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Fig. 2. Graphic illustration of dependence P22=f( 1C , 2C =const.) calculated based on equation 

(6) (2A) and dependence P33=f( 1C , 2C =const.) calculated based on Eq. (10) (2B) for solutions 

consisting of a solvent and two dissolved substances denoted with indexes "1" and "2".  

The average substance concentration indicated by the subscript "2" in Fig. 2A was constant 

and equaled: 2C =2.79 mol m-3 (curves 1 and 1’), 2C =37.71 mol m-3 (curves 2 and 2’), 2C

=93.77 mol m-3 (curves 3 and 3’) and 2C =150.92 mol m-3 (curves 4 and 4’). The average 
substance concentration indicated with the subscript "2" in Fig. 2B was constant and equaled: 

2C =2.79 mol m-3 (curves 1 and 1’), 2C =4.17 mol m-3 (curves 2 and 2’), 2C =8.74 mol m-3 

(curves 3 and 3’), 2C =37.71 mol m-3 (curves 4 and 4’), 2C =93.77 mol m-3 (curves 5 and 5’) 

and 2C =150.92 mol m-3 (curves 6 and 6’). 

1–6 located in the first quadrant of a coordinate system are a solution of Eq. 

(10). In contrast, if ξ<0, curves 1’-6’ located in the first and fourth quadrant 

of a coordinate system are a solution of Eq. (10). This figure shows that pairs 

of these curves 1 and 1’, 2 and 2’, 3 and 3’, 4 and 4’, 5 and 5’, 6 and 6’ form 

pairs of symmetrical hyperboles. Courses of the curves presented in this figure indi-

cate that curves illustrating dependence P33=f( 1C , 2C =const.) move in direction of 

descending 1C  values with increasing 2C  values. Moreover, it may be noticed that 

curves 1-6 are located in the first quadrant of a coordinate system if 1C <186.05 mol 

m-3 (for curve 1),  1C <185.21 mol m-3 (for curve 2), 1C <182.41 mol m-3 (for curve 3), 

1C <164.69 mol m-3 (for curve 4), 1C <130.40 mol m-3 (for curve 5) and  1C <95.44 

mol m-3 (for curve 6). This means that curves 1’- 6’ are located in the first and fourth 

quadrant of a coordinate system, since 1C >186.05 mol m-3 (for curve 1), 1C >185.21 
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mol m-3 (for curve 2), 1C >182.41 mol m-3 (for curve 3), 1C >164.69 mol m-3 (for 

curve 4), 1C >130.40 mol m-3 (for curve 5) and 1C >95.44 mol m-3 (for curve 6).  

Curves 1’–6’ pass from fourth to the first quadrant through a point where 

P33=0 (Batko et al., 2014b). Using Eq. (10) we can show that for this point 1C

=ω11[ Lp(1–σ1)
2]-1. Considering data in this equation, we obtain 1C =187.96 

mol m-3. This means that curve 1 is located in the fourth quadrant of a coor-

dinate system for 186.05 mol m-3< 1C <187.96 mol m-3, curve 2 – for 185.21 

mol m-3< 1C <187.96 mol m-3, curve 3 – for 182.41 mol m-3< 1C < 187.96 mol 

m-3, curve 4 for 164.69 mol m-3< 1C < 187.96 mol m-3, curve 5 – for 130.40 

mol m-3< 1C < 187.96 mol m-3 and curve 6 – for 95.44 mol m-3< 1C < 187.96 

mol m-3. For 1C >187.96 mol m-3 curves 1’–6’ are located in the first quadrant 

of a coordinate system.  

CONCLUSIONS 

The Peusner coefficients Pij (i, j  {1, 2, 3}) are non-linearly dependent on 

solutions concentrations 1C  and 2C . Non-linearity of these coefficients re-

sults from the properties of mathematical equations describing coefficients 

Pij. Equations describing dependence Pij=f( 1C , 2C =const.) for coefficients P11, 

P12, P13, P21, P23, P31 and P32 and different 2C values have solutions that form 

pairs of coupled hyperbolic curves located in the first and fourth quadrant of 

a coordinate system. In turn, for coefficient P22, have solutions that form a 

family of coupled symmetrical hyperbolic curves located in the first and 

fourth quadrant of a coordinate system and a family of unpaired hyperbolic 

curves located in the first quadrant of a coordinate system. While for coeffi-

cient P33 has solutions forms families of coupled symmetrical hyperbolic 

curves. Top part of the family of curve pairs is located the first, whereas bot-

tom part in the fourth and first quadrant of a coordinate system. Coefficient 

P33 changes from negative to positive upon passing through a point with the 

following coordinates (P33=0, 1C =187.96 mol m-3). Besides the network form 

of  K-K equations containing Peusner coefficients Pij (i, j  {1, 2, 3}) is a con-

venient tool suitable for the examination of the membrane transport. The 

presented calculations showed  that the values of coefficients Pij are sensi-
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tive to the composition and concentration of the solutions separated by a 

membrane. 
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Współpraca między EU I GCC oraz jej bariery 

Streszczenie: Monarchie Rady Współpracy Zatoki 
Perskiej (GCC)  coraz wyraźniej jawią się jako 
centrum całego regionu Bliskiego Wschodu. 
Oczywistym jest to w sensie ekonomicznym, jako 
że podczas obecnego boomu ich względna 
wartość - zawsze duża - jeszcze bardziej wzrosła. 
Są one teraz liderami w nowej fazie liberalizacji 
regionalnej gospodarki i inwestycji transgranicz-
nych. Ich przewaga również rozwinęła się w  
bardziej subtelny sposób, na poziomie politycz-
nym. Monarchie Zatoki zaczynają podkreślać 
swoją wartość dyplomatyczną, aby prowadzić 
swoje  interesy w spokoju politycznym i współ-
pracy gospodarczej na  szeroko pojetym Bliskim 
Wschodzie. Choć pojawiają się jako najbardziej-
wyrafinowany i pomysłowy gracz w regionie,  
Zatoka stopniowo przestawia się geo -
ekonomicznie: od USA i w stonę Azji. Rola Europy 
w tej zmianie jest jeszcze niejasna. Unia Europej-
ska jest w  niebezpieczeństwie przegapienia 
kluczowego okresu, w którym pokłady na Bliskim 
Wschodzie są przetasowane, starzy gracze tracą 
znaczenie i pojawiają się nowi. Jednakże UE ma 
przewagę w porównaniu z innymi regionami. 
Przewaga  ta może zostać rozegrana o wiele 
bardziej systematycznie, aby ustawić się w kie-
runku GCC. W artykule przedstawione są aspekty 
współpracy oraz przeszkody między UE a GCC, a 
także ważne zalecenia.  
 
Słowa kluczowe: ekonomia, dyplomacja, społe-
czeństwo, prawa człowieka, porozumienie o 
wolnym handlu 
 

Abstract. The monarchies of the Gulf Coopera-
tion Council (GCC) have been ever more clearly 
emerging as the hub of the whole Middle East 
region. This has been obvious in economic terms, 
as during the current boom their relative weight 
– always large – has further grown and they are 
the leaders in a new phase of regional economic 
liberalization and cross-border investment. Their 
ascendancy has also unfolded, more subtly, on 
the political level, as Gulf monarchies are starting 
to throw around their diplomatic weight to 
pursue their vested interest in political calm and 
economic cooperation in the wider Middle East. 
While emerging as the most sophisticated and 
resourceful player in the region, the Gulf has 
been gradually reorienting itself geo - economi-
cally: away from the US and towards Asia. The 
role of Europe in this shift is yet unclear. The 
European Union runs the danger of missing out 
in a crucial period of in which the decks in the 
Middle East are reshuffled, old players lose 
importance and new players emerge. This is 
although the EU has a number of comparative 
advantages vis-à-vis other regions that could be 
played out much more systematically to position 
itself towards the GCC. So I refer in this paper  to 
the points of cooperation and obstacles between 
the EU and GCC and also the important recom-
mendations. 
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INTRODUCTION 

The European Union (EU) and the Cooperation Council for the Arab 

States of the Gulf (GCC) are leading projects for sub/regional integration in 

their respective geographical areas. Despite substantial differences between 

them, the organizations have been interacting since the early 1980s, right 

after the GCC’s establishment, a time when the  

EU did not yet exist and its predecessor, the European Community (EC), 

played a central role in European integration. The GCC initiated the relation-

ship, seeking a closer cooperation with the EC. The first EC-GCC joint minis-

terial meeting was held in 1985 and was followed by further rounds of nego-

tiations.  

These led to the signing of a Cooperation Agreement (CA) on June 15th, 

1988. It came into force on February 20, 1989. According to Luciani and 

Schumacher, this Agreement was expected to “become a broad basis of 

cooperation on all aspects relevant to bilateral relations” [2004: 26]. At the 

time, the tangible result of the Agreement was expected to be the conclu-

sion of a Free Trade Agreement (FTA); a goal that was thought to be 

achieved in a short time perspective [Luciani and Schumacher: 23-30]. This 

rested on the view, expressed in both formal documents and academic 

sources, that the regions share many common interests in economics, poli-

tics, security, or energy [European Commission, 1995 or Koch and Stenberg, 

2010: 11-15]. Nevertheless, 25 years later, GCC-EU cooperation results fall 

short of the initial expectations. The European Commission has character-

ized the results derived from the CA as “limited” [1995: 1a] an evaluation 

echoed in the mid-2000s academically. Luciani’s and Schumacher’s overall 

assessment of the relationship’s outcomes is quite negative [2004: 23-51], 

while the GCC as falling within the periphery of EU external relations [Heiner 

Hänggi 2007]. 

EU - GCC CONVERGENCE 

Cooperation on pragmatic issues has continued to establish low-level EU-

GCC contacts. Among the recent EU and GCC Chambers of Commerce activi-

ties are the studies of small and medium enterprises (SMEs) in the Arab Gulf 

and in 2012 launch of a project on stimulating policy debate on foreign di-

rect investments [Eurochambers 2012]. The EUGCC Clean Energy Network 



Cooperation and obstacles between EU & GCC 

 266 

held a meeting on the sidelines of the 18th session of the UN Climate 

Change Convention [Kazim 2012], while investment seminars in GCC coun-

tries and the EU were planned for the first quarter of 2013 [Estimo 2013]. 

Another pragmatic cooperation instance was the launch of the EEAS-GCC 

Secretariat General diplomatic secondment program in 2012. Its pilot phase 

proved very successful which encouraged both sides to develop it into a two-

way internship. 

The EU-GCC relationship’s formal aspect was stimulated in 2010 with the 

adoption of the Joint Action Program (JAP). It is a bilateral cooperation 

roadmap covering 14 areas ranging from economic, financial and trade co-

operation to combating money-laundering and tourism. The JAP is imple-

mented through regular expert meetings and specialized workshops. Thus, it 

formalized the pattern established with the cooperation on pragmatic is-

sues. Furthermore, it added another layer to the relationship besides the 

Joint Council meetings. (Delegation of the European Union to Bahrain, Ku-

wait, Oman, Qatar and Saudi Arabia, Political & economic relations) 

According to a high-ranking GCC official, JAP has proven to be a useful in-

strument in enhancing EU-GCC relations, contributing greatly to reactivating 

cooperation in several sectors.  For example, some meetings and workshops 

are held regularly, allowing exchange of experiences and expertise. Some 

have even led to the creation of specific cooperation structures, such as the 

EU-GCC clean energy network, and the INCONET-GCC (the Science and 

Technology International Cooperation Network). Therefore, the JAP has 

been a tool for translating the EUGCC relationship’s potential into concrete 

actions. (Joint Action Programme of the GCC-EU 2013 ) 

EU-GCC CONVERGENCE IN THE ECONOMIC SECTOR 

The common ground between the EU and the GCC is mostly limited to 

the economic aspects of global governance including economic and capital 

aspects, global financial governance, and establishing global networks of 

multinational companies. This very specific focus is not surprising, given that 

the Gulf countries account for about half of global fossil fuel reserves and 

roughly 15 percent of natural gas reserve [Working Group for European 

Strategy towards the Gulf, 2002:7].  
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Bearing in mind the importance of natural resources and the tendency 

for conflicts to arise over limited resources, it is evident that economic ties 

between both organizations are prioritized over other issues of global gov-

ernance. Pragmatic interactions based upon mutual needs, however, are 

useful for maintaining and building trust, cooperation, and a space for future 

interactions. Current activities focus on economic exchange, and the devel-

opment of an EU-GCC Free Trade Agreement (FTA) has been a driving goal of 

interactions since the first agreements were signed between the two parties. 

As a complete and comprehensive policy goal, the FTA remains to be final-

ized. It is essential for the EU to target the well-developed GCC market, 

which is relatively open to international trade. The greater integration of 

capital markets, the improvement of stock trading, and the opening of Gulf 

stock markets to European investors are essential for the flow of capital in 

both regions (Working Group for European Strategy towards the Gulf, 

2002,18). Consequently, there is a growing support for the use of Euro as a 

reserve in the region, as a trade and investment currency, which will foster 

growth and market efficiency and offer more stability. Finally, co-operation 

in banking regulation, particularly with respect to rating systems, is im-

portant for both organizations to preserve economic stability and safeguard 

the flow of capital. 

The economic importance of the GCC countries will not diminish in the 

foreseeable future. In economic terms, the GCC region is predicted to con-

tinually grow for at least the next seven years, when, according to the Econ-

omist Intelligence Unit, around 25 percent of the world’s oil supplies will 

come from the region. Saudi Arabia’s membership of the G20 also provides 

the largest GCC country with a seat at the table of the international econom-

ic powers of the world. On a more concrete level, there is a working partner-

ship between the EUROCHAMBRES and the FGCCC, which was initiated 

through financial support from the European Commission. This body at-

tempts to raise awareness of business practices in both regions. The EU-GCC 

Forum is, as many of the practices established around EU-GCC cooperation, 

designed to work towards, or in anticipation of, the proposed FTA. 

In economic policies, the EU and GCC do share similar goals with respect 

to global governance of trade and finance. Both entities are engaged in try-
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ing to influence financial global governance entities such as the International 

Monetary Fund (IMF) and World Bank (WB). For the GCC, it is important to 

diversify their economies in order to reduce their dependency on the hydro-

carbon sector and enhance employment opportunities for their citizens. 

[Kristian 2011].  

Furthermore, the GCC states are all in possession of substantial sovereign 

wealth, which gives a fairly good degree of global reach when it comes to 

the global financial architecture. Following the economic downturn in the 

West, it is in the interest of the GCC countries and the EU to help reshape 

the financial world, particularly the institutions which govern the current 

frameworks. As Saudi Arabia is one of the best performing G-20 countries, it 

is increasingly important for the country and its region that it gains increased 

voting powers within the IMF framework together with other developing 

countries (such as Brazil, China, and Russia), at the expense of developed 

countries (Kristian 2011). The significance of the GCC economies became 

painfully evident when the UK sought Gulf support during the 2008 credit 

crunch, and the US asked the region for support in their bailout of the auto-

motive industry.8Ibid. Both the EU and GCC are keen to cooperate in the 

reshaping and rebuilding of the global financial governance structures, fo-

cusing on comprehensive governance frameworks that reflect the changes in 

the international economic system. 

The 2010-2013 EU-GCC Joint Action Program outlines areas of work in 

which the European Union and the GCC plan to work together. There are 

exchanges in 14 different sectors ranging from economics to research. The 

experiences and knowledge sharing activities obviously broaden out the 

possibilities and opportunities for engagement across multiple actor types. 

Through EU-supported projects such as INCODEV, a strong emphasis is put 

on the sharing of knowledge and resources in the fields of technical and 

technological development, to the mutual benefit of both parties. 

Lastly, the EU and GCC are both aware of the importance of continuously 

building on global networks of multinational companies. The importance of 

such networks can of course be related to the movement of capital, yet it is 

not limited to this. Despite their substantial economic growth and economic 

diversification, the GCC countries continue to import a large amount of 
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commodities such as pharmaceuticals (90% imported), indicating the neces-

sity to acquire knowhow and production capacities from abroad to sustain 

the needs of the region. In addition to satisfying the demands of the region, 

these global networks contribute to employment in both the EU and GCC 

countries, leading to additional flow of capital and further growth [Eissa 

2014]. 

EU-GCC CONVERGENCE IN THE POLITICAL/SECURITY SECTOR 

The other major area of EU-GCC relations, political/security interactions, 

saw greater exchanges in the last few years. This is hardly surprising given 

the momentous changes in the greater Middle East triggered by the so-

called Arab Spring. There is the potential that given the many uncertainties 

with which the entire Middle East finds itself confronted, closer EU-GCC 

cooperation can lead to a process of managing the Arab Spring’s outcomes. 

Indeed, the EU and GCC member states’ positions on crisis issues (Yemen, 

Libya or Syria) have concurred, which has led to military and diplomatic in-

teractions. For example, Qatar was the Arab country leading international 

action against the Qaddafi regime in Libya. It supported the rebels militarily, 

monetarily and logistically and sent fighter jets for the NATO-led military 

operation. Furthermore, Qatar acted as the interlocutor for the Arab League 

and the Arab states’ favoring intervention, thus legitimating and facilitating 

Western military engagement in the conflict [Khatib 2013: 417-31]. 

EU-GCC CONVERGENCE IN THE MULTILATERAL DIPLOMACY 

Development of Diplomatic Relations between the EU and the GCC The 

opportunities for interaction between the EU and the GCC have multiplied 

enormously over the years, as different actors have emerged through inter-

nal transformations in both regions. The high-level of political interaction 

that has developed shows the importance that both regions place on coop-

eration. High-level interactions between states have also increased simulta-

neously with a marked increase in non-state actor interactions. These have 

been facilitated by a growing number of transnational frameworks within 

the EU. 

It is clear that within the broad context of EU-GCC relations, there are 

several EU and GCC member states that have privileged communications: we 

term these the ‘core state relations.’ These are due to historical reasons 
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(e.g., the British role as colonial power), trade relations, and seemingly the 

most dominant concern at the moment: security.  

Political and Policy-Operational Level Interactions: beyond ‘Diplomacy’ At 

the diplomatic level, there are interactions of political and policy-operational 

nature. Within the EU context, GCC and EU representatives meet regularly 

to discuss the status of the Cooperation Agreement signed in 1988, through 

the aegis of both the Joint Council and the Joint Cooperation Committee. As 

a result of the Joint Action Program, established in 2010 and currently in 

renegotiation, cooperation between the regions has developed in line with 

the 1988 Cooperation Agreement [Kostadinova 2013].  

The partnership between GCC members, especially Saudi Arabia and the 

West, including EU members, played a crucial role in negotiating Yemen 

President Ali Abdullah Saleh’s peaceful step down from power [Nonneman 

and Hill 2011]. This cooperation continues, given the ongoing Yemeni transi-

tion process. Presently, some of the coordination is channeled through the 

recently-established GCC Office in Yemen and the EU’s Sanaa Office. Be-

cause of persisting doubts about the EU’s underlying preferences, it is worth 

recalling the post-Communist East European experience. As 

Schimmelfenning has convincingly argued, regardless of Western ‘objective’ 

interests to deter Eastern EU/ NATO expansion, this became impossible due 

to EC’s rhetoric during the Cold War, which encouraged European unifica-

tion (2003).The GCC has observer status at the UN General Assembly, and 

although it does not have the same level of status or activity as the European 

Union in the UN system, it is represented alongside its member states. 

EU-GCC CONVERGENCE IN INTER-PARLIAMENTARY CONNECTIONS 

Arab and European parliamentarians have been exchanging opinions and 

experiences even prior to the creation of the GCC. In 1979, with the first 

popular European Parliament elections taking place, a “Delegation for Rela-

tions with the Arab Peninsula” was established to maintain relations with the 

GCC countries, the GCC itself, and Yemen. The Delegation secretariat is 

managed out of the European Parliament’s offices and focuses on two spe-

cific tasks: monitoring the progress towards an EU-GCC bilateral free trade 

area, examining and monitoring the democratization process in the region.  
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Members of the Delegation come from the ranks of MEPs in the European 

Parliament [Koops, Shahin, Smythe, Tercovich and Vandebriel 2013].  

EU-GCC CONVERGENCE IN CIVIL SOCIETY CONNECTIONS  

One of the increasingly important sets of relations between the EU and 

GCC countries are the links between civil society organizations. As part of the 

conditionality requirements of the EU’s push towards more formalized rela-

tions with the GCC, issues of democracy and human rights recur frequently 

at the fore of political discussions. European Parliament delegations visiting 

the region are increasingly pushing for further engagement with such 

groups, particularly in light of the recent popular uprisings in Arab countries. 

As one of the tasks of the EP’s Delegation for Relations with the Arab Penin-

sula, monitoring human rights and the development of democratization in 

the region has become a central issue. 

Within the complex set of relations tying the EU and GCC together, there 

is a clear and notable growth of operational actors and channels through 

which closer cooperation can emerge. Necessity and opportunity have 

helped forge the desire for greater cooperation [Koch  2014:19-21]. 

EU - GCC OBSTACLES 

The 1980s expectations that EU-GCC common economic interests would 

lead to the establishment of a close relationship have failed to materialize. 

More than 20 years of negotiations have not produced an FTA, and until 

recently political/ security interactions were limited to statements. The pa-

per identified institutional, structural, material, and normative reasons for 

this state of affairs. These constitute major obstacles in EU-GCC relations. 

Important positive developments in EUGCC interactions were also identified, 

such as FTA negotiations leading the way in region-to-region cooperation or 

recent intensification of interactions on political/ security issues. 

Similar inescapable pressures may be exercised on the EU to back up its 

rhetoric with actions supporting democracy in Arab Spring countries. Such a 

direction of EU’s future policies will exemplify the practical implementation 

of its professed values/norms in this context, and given the influence devel-

opments elsewhere in the Middle East can have in the GCC countries, EU 

support for democratic transitions is unlikely to be seen as desirable. In fact, 
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Western suspicions about Gulf support Islamic factions and the weakness of 

ensuring public freedoms with their peoples (Koch 2014, 10).   

EU - GCC OBSTACLES IN ISLAMIST FACTIONS 

Islamist factions in the Arab Spring countries can be seen as a manifesta-

tion of the EU’s and GCC’s divergent long-term strategic goals. These can 

open an important fault-line in their relationship, obstructing closer cooper-

ation. A further contributing factor can be the EU’s traditional reluctance to 

deal with Islamists. Although this trend is somewhat reversed now that die-

hard Islamist has come as a phenomenon in Syria and North of Iraq, it has 

been an important guideline in European regional interactions, which will at 

best take time to overcome of these events [Kostadinova, GRC Gulf Papers, 

2013:12]. 

EU - GCC OBSTACLES IN HUMAN RIGHTS 

In light of the Arab Spring events, the GCC states have begun a gradual 

process of incremental reforms in their political institutions. The object of 

these countries is to allow political debate and contestation to occur in a 

managed manner  [Kristian 2011]. 

This is of course welcomed by the EU, yet when it comes to values such 

as human rights, media freedom, access to information, transparency and 

accountability, both organizations diverge dramatically in their approach and 

objectives, leading to deadlock. Additionally, the role of civil society groups 

and NGOs in the GCC remains limited [Alston 1999:924]. 

ANALYSIS 

In recent years, Saudi Arabia has led the GCC states in the rebalancing of 

the global order by creating coalitions with other emerging markets on the 

one hand and positioning itself through economic ties with the West on the 

other hand. The GCC, just like the EU, does not limit itself to financial and 

trade issues at the international level, but is rather involved in energy gov-

ernance and climate change politics, putting its stamp on international insti-

tutions and their politics. 

The EU has always advocated a global governance vision of promotion of 

global public goods and a rule-based order based on ‘effective multilateral-

ism’ with the UN at its core. For the GCC, strong global governance coopera-
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tion projects in trade, energy, sustainable development, financial govern-

ance, rule of law and security are of key importance. Thus, while both organ-

izations and their core member states differ in their emphasis and prioritiza-

tion of aspects of global cooperation fields, the potential exists to forge 

common approaches in global problem-solving beyond the limited area of 

trade and finance.  

The major obstacles to EU-GCC relations are of a persistent nature, be-

yond the ability of individual actor to overcome them. Nevertheless, some 

specific policies may facilitate such an outcome. Elsewhere I have advocated 

socialization as the route for improving EU-Saudi relations and have identi-

fied cooperation on pragmatic issues as the area with greatest potential 

[Kostadinova 2013: 199-216].  

Socialization should also tap into the insufficiently explored potential for 

GCC technocrats to learn from EU’s technical experience but from the policy 

point of view, how the EU tackles certain problems. For example, how EU 

member states prepare to adopt a common position on a regional issue. 

Despite institutional differences, the GCC can use such experience in areas 

like services, finance or trade. 

Council technocrats will have authority to pursue/implement the EU’s 

good practice. Implementing such experience can in the long run bridge 

some of the EU-GCC gap in values/norms and can minimize somewhat the 

institutional differences between the organizations. 

CONCLUSION 

It is clear from the previously-mentioned examples from different politi-

cal, economic, legal and security fields that there are wide-ranging and far-

reaching opportunities for enhanced cooperation on issues of global im-

portance between the EU and the GCC. 

Economically speaking, the potential for enhanced cooperation is signifi-

cant and has often been identified as the most important aspect of inter-

regional cooperation in global governance. However, the political, legal and 

security dimensions have so far been largely unexplored but, as we argued 

earlier, hold clear promise. Yet, the experiences shared in the political field 

by the GCC and the EU appear to show, as highlighted in the case study on 



Cooperation and obstacles between EU & GCC 

 274 

the Middle East Peace Process, that concrete action and high-level political 

statements need to be aligned more closely with each other. Interactions in 

the development of legal frameworks to support the development of the 

rule of law also appear to be evolving with tentative initiatives and institu-

tion-building that could provide further potential for EU-GCC cooperation. 

International discourse on the global governance of these highly inter-

twined policy fields is increasingly converging, and the space between the 

EU and the GCC appears to be narrowing as the scope and mandate of these 

regional actors continues to grow. Besides, new actors are emerging and 

playing a greater role in developing spaces for engagement: this might be 

referred to as ‘new diplomacy’, but has a rich history in ‘cultural’ and ‘public’ 

diplomacies. 

RECOMMENDATIONS  

Given that EU-GCC pragmatic cooperation is well underway, the recom-

mendation will be: 

Firstly, should utilize all possibilities for mutual secondments, twinning 

programs, technical cooperation or capacity-building in areas such as cross-

border projects and implementation of GCC customs union. Furthermore, 

the EU’s experience in regulatory or legal reforms and building standards 

and capacities is already employed. 

Secondly, the GCC countries should explore the great potential for estab-

lishing Arabic language programs as a way of familiarizing more Europeans 

with the local culture, traditions and thinking – an integral part of language-

learning and spending time abroad. This will also enable further improve-

ment of GCC teachers’ skills and will give GCC countries a chance to re-take 

the initiative in one aspect of the relationship, thus balancing the trend to-

wards the GCC taking on board EU’s experience in different areas. The cur-

rent instability in many Arab countries increases the attractiveness for de-

veloping language skills in the Gulf. This can alleviate problems during the 

initial period of establishing the programs. 

Thirdly, the FTA negotiations should be resumed and concluded as soon 

as possible. This will have a great symbolic value. And it will most probably 

increase intra-regional trade, potentially triggering interactions in related 
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fields. Ongoing transformations, such as the European economic and finan-

cial crisis or the Arab Spring, will be the context within which the above-

recommended policies will be carried out. As we have seen, some of these 

have already led to increased interactions or have the potential to facilitate 

greater EU-GCC cooperation. However, given the uncertainty over these 

developments’ long-term outcomes and their structural nature, a healthy 

dose of realism over what can be achieved in any efforts for strengthening 

EU-GCC relations is also strongly advisable. 
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Streszczenie:. Kilka poważnych okoliczności dało 
impuls do napisania niniejszego artykułu: sytuacja 
kryzysowa trwająca od 2008 roku, choć o różnym 
stopniu natężenia, sytuacja bezpieczeństwa mię-
dzynarodowego, a  także pogłębiający się, nie tylko 
w Europe,  kryzys instytucyjny. Prawdopodobnie 
zorganizowana fala imigrantów przetacza się przez 
granice strefy Schengen, co pokazuje jak słaba jest 
Unia Europejska. Kryzys migracyjny dzieli Europę, a 
nieufność we wzajemnych stosunkach pomiędzy 
krajami Unii  rośnie. Ponadto w niektórych regio-
nach Europy (Francja, Belgia, Niemcy, Szwecja, 
Zjednoczone Królestwo) istnieją zamknięte społecz-
ności, w których prawo większości nie obowiązuje. 
Nasza obecna społeczno-polityczna egzystencja 
opiera się na tradycyjnym rozumieniu kwestii 
bezpieczeństwa, jednak druga dekada 21 wieku 
stawia przed politycznymi i militarnymi konserwaty-
stami lustro, w którym odbija się wizerunek dobro-
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niż w poprzednich latach. Ten dobrobyt i bezpie-
czeństwo są zagrożone poprzez takie „przeoczone 
niebezpieczeństwa”, jak: terroryzm, separatyzm i 
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lokalną.  
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Abstract.  Several serious circumstances gave the 
impulse to write this essay: since 2008 a crisis situa-
tion has remained, albeit with varying intensity, the 
international security situation  as well as the debt 
and institutional crisis are getting worse not only in 
the Euro zone. The probably organized migration 
wave continues to roll across the permeable bor-
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existence is based on the traditional understanding 
of security. The second decade of the 21st century, 
however, sets a mirror to the political and military 
conservatives that reflects the image of prosperity 
and security from a different angle than it was in the 
previous years. Prosperity and security have been 
threatened by "overlooked threats" such as terror-
ism, separatism and radical Islamism, whether of 
global or regional nature. 
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Floods,  devastating tornados, seasons inverted upside down, 

explosions in chemical plants and nuclear power stations, 

indebted states, insidious terrorist attacks, radical Islamism, 

epidemic of unknown diseases, rolling human tsunami  ... 

Do you also have a feeling that it is  too much to cope with? 

INTRODUCTION 

Several serious circumstances have given me the impulse to write this article:  

there has been a crisis since 2008, albeit with varying intensity. The international 

security situation has been deteriorating, as well as debt and institutional crisis, not 

only of the Euro zone. Our current socio-political and economic existence is based 

on the traditionalist understanding of security. However, the second decade of the 

21st century sets to the political and military conservatives a mirror that reflects the 

image of prosperity and security from a different angle than it was in previous years.  

Prosperity and security are endangered by, until recently, "overlooked threats" such 

as terrorism, separatism and radical Islamism, be it of global or regional origin. 

The European Community drunken by its success has spread out. The way to a 

historic triumph has opened but, unfortunately, it also unlocked the door to a crisis 

of this community. It is already obvious that the broadening of the EU (2004) ex-

ceeds the capabilities of some of its member states. In the context of the refugees 

tsunami pouring into Europe Eden today it seems that EU nations live rather to-

gether than united. 

This paper provides arguments that today's economic, social and security threats 

and hazards of the whole world and Europe have had deep-rooted causes, based on 

the often ill-considered political decisions of (non)authorities, on their intransigence 

and unwillingness to seek a compromise. 

My aim is to show that identical interests do not automatically mean the exis-

tence of a common European Union security and defence policy. The mere vision of 

the EU as a superpower and strengthening illusions about its power as well as a 

continuous attempts to either open or hidden export of democracy on bayonets do 

not guarantee the security of the world and Europe. The author is trying to report 

about the ongoing transformation of the security risks for the European super state 

(of which we are a part), which is under way after the collapse of the bipolar world, 

where security as a subjective status depends on the social environment, on the 
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perception of threats and their interpretation.   At present, the security is not only 

about the threats of a nuclear or chemical bomb or other weapons intended for 

disposal of their own species. 

In a more and more shrinking, though a globalized and rivalry world, even a fool-

ish speech of a politician can be dangerous. There is a number of examples of such 

verdicts threatening the security locally, regionally and globally from the beginning 

of the new millennium. Politicians, intellectuals and the general public perceive that 

despite an elimination of the real threat of war between East and West, the world - 

unfortunately – has not become safer.1   

PRINCIPAL CHANGES IN THE PERCEPTION OF DANGER 

We find ourselves in a difficult situation. The dismal economic situation is obvi-

ous, for the time being, it is only occasionally interrupted by signs of improvement of 

some economic indicators. The differences between “the old” and “the new” coun-

tries  and the individual member states of European Union are not disappearing, on 

the contrary; the economic differences among  the EU member states are striking. 

The multi-speed European Union simply exists. It looks like the dream of prosperous 

Europe without wars has dwindled away.  We cannot close our eyes to the rolling 

tsunami of immigrants on the southern wind of the permeable borders to the EU 

from Africa, the situation in the nearby Ukraine, the so-called Islamic State (ISIS) and 

not to mention the radical political Islam.  In addition, the Europe is dying out. The 

seriousness of the situation is in no way diminished by the fact that either we do not 

acknowledge the depth and scope of the crisis situation or we tend to downplay 

them. No doubt, the media and people in various managerial positions affected by 

blindness have their share in this state of affairs.  Many advisors of political deputy 

ministers of various departments are not familiar with either the issues of the de-

partment or people in it. They  do not understand them, because they did not go 

through  this "Roman", "Bata", "Čuba" or,  if you like,  an army  "bottom-up " policy 

procedure so they observe and evaluate a section entrusted to them the same way 
                                                           
1
 Political bickering, weakening of the law state mechanism, unrestrained and vulgar 

democracy, in which everything is permitted, corruption, clientelism, "spirits affairs" 
mafia methods, not only in politics but also in the economy, decline of culture  and 
ethics, incorrect interpretation of one of the basic democratic principles  "Everything 
which is not forbidden is allowed",  lack of political self-reflection - all these and 
many other phenomena are ultimately decaying elements  emptying the state from 
within, threatening its security. 
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as passengers perceive the image of vanishing landscape while sitting in the train 

compartment. They lack just “a little thing” – certain knowledge of the sector, ex-

perience and empathy.  And so "we" do not mind that we uncover to "the third 

party" the formerly unthinkable facts, stripping naked. Andor Sandor2, appealing to 

reason and highlighting many professional misconducts, now reminds us of the 

Bedouin cry lost in the desert. The world around us is changing. We have two op-

tions: either to stand idly by or to be active.  Unfortunately, the European bureau-

crats are pushing the citizens into a vicious circle of their new ideologies and care-

free materialism.  Clear evidence of that is the Czech society. In this context it is easy 

to interpret a certain decline of democracy in recent municipal, parliamentary and, 

in particular in European elections. An inactive, but radicalizing disgruntled citizen at 

the pub dominates again. Surprisingly, this is of benefit to an active, so-called apoliti-

cal minority. Political parties do not admit themselves their own crisis. They don’t 

seem to mind that political parties in the Czech Republic resemble political discus-

sion clubs. It is sufficient to take a closer look at their members’ base and the issues 

they deal with.3 

Weird movements,  whose members "work hard” and know, "how to do it „are 

getting the green light on Europe motorways.  Petr Fiala states aptly in his essay 

entitled "At the end of carelessness" that: "It only looks like a paradox. On one hand, 

I argue that the European Union has been going  in the wrong direction, it has no 

good answers either to economic and social problems, or to the security issues and 

on the top of that the West as a whole implements insufficiently consistent policy to 

defend their interests. At the same time I say that the Czech Republic must be firmly, 

clearly and actively a part of this "problematic“ Western community [FIALA 2015, 8]. 

                                                           
2
 ŠANDOR, Andor. Brigadier General (retired). Leading Czech expert with experience 

in the executive public administration, in the activities of an intersectional crisis 
headquarters of the Czech Republic, crisis management, management of large or-
ganizations and work in international organizations abroad. He is unprecedentedly 
endowed with the ability to analyse international security issues. He can evaluate  
the military and security situation in the world, with a focus on crisis areas and mili-
tary conflicts. 
3
 One example for all – Classified SPO in the daily PRÁVO. „Appeal! Increase the 
proportion of Moravian CT studios broadcasting at 30%. “„My former assistant 
would say, "Hey boss and who cares!?" [PRÁVO 2015, 5]. 
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Despite the persistent convincing from the side of believers in the European post-

modern and transnational paradise, it is obvious that the sovereignty and legitimacy of 

the national state is gradually dissolving along with its security in the supranational 

structures. It is qualification and education of the population that determines a posi-

tion on the ladder of prosperity and security of a society. Day by day we can observe 

and be part of "the aggressive war" for a skilled manpower and the "brains". "Brain 

drain" is a bloodless struggle for the present and the future welfare and security of all 

of us.  In this “brain drain” the important role as always and everywhere play:  (1) 

money, but also (2) more and more „quality of life“.  Watching the foreign policy of the 

United States of America through rose-tinted glasses and blind obedience in the im-

plementation of sanctions against one of the world nuclear superpowers and one of 

the largest countries in the world, the Russian Federation, is undoubtedly a mistake. 

This contribution about the "new (non) hazard" in a broader context is coherent 

with collapse of the bipolar world, with the changes in the international environ-

ment over the past two decades, when, allegedly "an antagonist” disappeared and 

"the winner of the Cold War (World War III)” – U.S.A. emerged. In my view, it is de-

sirable for the Czech Republic to focus on the BRICS countries (Brazil, Russia, India, 

China and South Africa). These countries represent 40 percent of the world's popu-

lation and a fifth of the performance of the global economy. 

Union pilots and politicians of the EU member states should be thinking about 

why the BRICS countries are unsettled by: a) repeating market shocks and b) waver-

ing oil price. Furthermore, they should consider, why the countries of dynamically 

developing economies already decided at the summit in Ufa (July 2015) to: 1. Raise 

a mutual fund worth 100 billion USD and 2.  Establish a development bank, i.e. the 

tools to fight against currency crises and to create a financial system independent on 

the West, particularly on the USA!   I am asking a question, what exactly the security 

is and what it means to be (un)safe.  It looks like there were no great unifying topics 

after the collapse of the USSR. And so we are fumbling and searching. We released 

the genie out of the bottle and now we do not know how to put him back. Big issues 

of the day such as ecology, terrorism, elimination of poverty, migration wave, radical 

Islamism, ISIS, unfortunately do not evoke integrated action of all states. 

Before the election they are all for the eradication of poverty (or at least unem-

ployment rate reduction) and strengthening the security, but after the election it 

cannot cost them even a bit of their own wealth. Demands for flexibility and 



Security, threats and hazards in their current general and specific forms: a new theory of security 

 282 

adaptability of states, companies and politicians in a turbulent environment and 

globalization processes of the 21st century are growing. For the vast majority of 

people, the ongoing local war conflicts are taking place on their TV screens and in 

the safety of their homes – this is changing their thinking and the attitude towards 

their own safety. 

Previously fragmented Europe turned into a super state, which is gradually tak-

ing control over earlier inalienable security and defence competences of national 

states. We are witnesses of Europeanization and of a fundamental transformation in 

perception of (in) security, but also of the changing relations between particular 

states. The Europeans dream of the free cross-border movement of people without 

degrading customs checks and personal searches came true by creating the so-

called Schengen.4 It includes the territories of most European countries, where peo-

ple can cross the borders of the contracting states at any place, without having to 

pass the border control. The same principle is valid for foreigners who have the so-

called Schengen visa. And so the great advantage of Europeans has become their 

weakest link. The consequence of a toothless defence policy of the EU is a failure to 

protect the EU borders and the imminent result is de facto opening of Europe to the 

wave of immigrants. The attractiveness of Europe and its high living standards of 

people living in strong welfare states are a paradise dream into which, quite logically, 

migration waves of people are rolling, reaching out their hands to the European 

wealth. Due to the opportunistic, hypocritical and irresponsible policy of "Brussels", 

Schengen gets into a huge crisis. The entrance to nationalism in the EU countries is 

                                                           
4
 The area is marked according to the village of Schengen in Luxembourg, where the 

Schengen Treaty has been signed on 14th June 1985 and later on, in 19th June, 1990 
an implementing agreement was signed.  Currently, the Schengen area includes the 
EU Member States except Ireland and Great Britain.  Cyprus applied for the post-
ponement of full membership. Bulgaria and Romania are not the members as yet. 
On contrary, it does include Iceland and Norway (2001). From 2008 Switzerland 
cancelled airport controls. In 2011 Liechtenstein became a member of the Schengen 
Liechtenstein, since 2007 the Czech Republic and the Slovak Republic and seven 
other new EU countries joined the club. It also includes the Azores, Madeira and the 
Canary Islands. Conversely, all the overseas territories of France, the Norwegian 
Svalbard, Spanish Ceuta and Melilla in Africa, Denmark, Greenland and the Faroe 
Islands all the overseas territories of France, the Norwegian Svalbard, Spanish Ceuta 
and Melilla in Africa, Danish Greenland and the Faroe Islands, Dutch Aruba Curacao, 
St. Martin, Bonaire, Sabah and St. Eustatius and the British Crown Dependencies do 
not belong in here. 
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ajar. We are finding ourselves „at the end of carelessness“, as Professor Petr Fiala 

points out, but without any considerable response [FIALA 2015, 146]. In addition, 

the power centre of gravity to the great indignation of the French (winners of the 

last Great War) moves from Paris to Berlin (to the loser). If in a short term "Brussels" 

does not take crucial and tough protective measures, we will shortly lose one of the 

greatest achievements of the free movement of people between the EU Member 

States. It is quite clear that if a European super state is not capable of protecting its 

sovereignty, it will be done by the member states alone. This would mean that a 

construction of liberty and freedom of movement would collapse like a house of 

cards. Politicians should seriously and with all due vigour react to the state of media, 

social networks and even pubs, that are full of debates about refugees. Some of 

them speak of the necessary solidarity, others point out an economic and social 

impacts that could be disastrous. 

The optimal solution would be:  

1. to come to terms that one excludes the other, i.e. „Schengen excludes quo-

tas and quotas exclude Schengen” (free movement of persons)5, 

2. take clear and tough precautions to protect the external borders of the 

European Union,  

3. improve procedures set for return of refugees, 

4. reduce social benefits for refugees, 

5. collaborate with the countries in regions in question, 

6. toughen up penalties against traffickers and smugglers of people.  

                                                           
5
 Neither most politicians nor the public is in agreement with the migrant quotas on EU 

countries. This year it is expected a million asylum seekers arriving in Europe, in 2014 
there has been 626 000 applications received but only one quarter of applicants suc-
ceeded in receiving asylum. It is a huge brunt. That is expected to be increasing - in the 
immediate European neighbourhood there are 25 million people in motion. Africa, due 
to the demographic curve will have two billion inhabitants soon and since their living 
conditions are not good, they will move towards Europe. "We are not discussing here 
how solider we are with refugees or debating the Islamism, but we are talking here 
about huge numbers. Obviously, the thesis about the need of manpower is invalid as we 
are talking here about poor, uneducated people without any language skills. People, who 
are, quite understandably, seeking a better future.  Just look at the unemployment fig-
ures and specifically on youth unemployment in some EU countries." 
[http://zahranicni.eurozpravy.cz]. 
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Without a certain political courage and adoption of tough and power arrange-

ments there will be end to free and unrestricted movement of the Europeans in 

Europe, indeed, the democracy itself will be endangered.  Czechs and Slovaks know 

only too well that independence can be lost, without firing a shot, that freedom and 

security are at risk if the "attacker" ends business relationships,  stops  supply of impor-

tant raw materials (oil, gas, food, water) and energy and/ or prevent  an access to 

important international institutions. Economic and political war takes place without a 

shot, but it is not more humane. The centre of gravity of national security is moving 

towards a new concept of international security. In the process of (un)approximation 

of winners and losers, a national state gradually loses its unique position. As Barry 

Buzan, Ole Waever and Jaap de Wilde state: "Security threats are not only of the mili-

tary threats origin" [BUZAN, WAEVER, WILDE 2005, 6]. The source of the threats can 

also be in non-negligible extent incompetent decisions and unwise public speech of 

people active in politics and then media response to their speech.6 In this context, we 

ask the question: "What is more dangerous: Good intentions combined with stupidity 

or an evil spirit associated with intelligence? Politicians with the help of powerful me-

dia and often corrupted editors are brainwashing and influencing millions of people 

through media. They take decisions with a far-reaching impact on the lives of these 

people.   Hutchinson's prayer7 reminds physicians that their first duty is not to impair 

                                                           
6
 Unfortunately, especially the Czech journalists do not display the necessary degree 

of professionalism. Most of them can be characterized by a combination of igno-
rance and enormous self-confidence. Somehow they do not understand that jour-
nalistic expertise lies in two things: First, in the filtering personal sympathies or an-
tipathies, which should not be reflected in their comments. Secondly, that the writ-
ing (commenting) journalist understand the issue. Here I really suspect that a num-
ber of journalists (TV or radio presenters) are not professionals. On the contrary, 
they are rather capable of „rectal alpinism" let they are lead to this 'performance' by 
anything (besides money and their own visibility it is a "gratitude" to those who pay 
them). In the Czech media space, to the detriment of the cultivation of social envi-
ronment, there are no such investigative journalists like Michael Moore. And so, 
they ultimately contribute to the creation of unsecure environment. They gradually 
contribute to the degradation of fundamental value pillars upon which not only 
democracy but especially national security rest.  Watchdogs of democracy are be-
coming „lazy cats" slowly eating away political system and its security [ZEMAN 2012, 
137- 140].  
7
 Sir ROBERT HUTSCHISON: (1871-1960), Physician’s prayer.  ‘From inability to let 

well alone. From too much zeal for the new and contempt for what is old From put-



Petr ROŽŇÁK                                                                                                                     ASO.A.7(1)/2016/277-290 

 285 

the patient's condition further. If we replace the word "patient" with the word "voters" 

this physician’s prayer can become a politician’s pray as well [OWEN 2011, 9]. Politi-

cians have a duty to intervene only if such intervention has a real chance to improve 

the current status8  and resist temptation of self-serving interventions. Thus the basic 

properties of physicians and politicians must be: 1. competence and 2. Ability of realis-

tic assessment of what can be and what cannot be achieved. Anything that can make 

such an assessment difficult can inflict a considerable damage. However, probably the 

most unfortunate is an effort to breed a "new European man". Attempts of some 

Brussels architects to change the thinking of Europeans by the force of political argu-

ments strongly reminds of ill famous communist education and the unsuccessful at-

tempt to create a new socialist man acting according to MOKOBUKO = Moral Code of 

Builder of Communism.  As in then the CMEA countries, so now in the EU countries, 

the citizens live in accordance with their national traditions that resist any unification 

efforts. 

HUBRIS SYNDROME 

David Owen9 is particularly interested in leaders who were not ill in the conven-

tional sense, and whose cognitive faculties remained working, but who developed 

what he calls the “hubris syndrome”.10 “Hubris is inextricably linked to the posses-

sion and exercise of power. If an individual is deprived of power, the syndrome usu-

ally wears off," Owen says. “In this sense, it is a disease associated with a person as 

well as with a particular position.  Moreover, the circumstances in which this func-

tion (position) is performed, affect the likelihood that the leader will succumb to it.” 

                                                                                                                                        
ting knowledge before wisdom, science before art, and Cleverness before common 
sense; From treating patients as cases; And from making the cure of the disease 
more grievous than the Endurance of the same, Good Lord, deliver us.’  
8
 current status = stávající stav 

9
 DAVID OWEN  (*1938)  from 1976 to 1979 British foreign secretary, co-founded 

Social Democratic Party  - now sits as an independent Crossbencher  in the House of 
Lords,  as a psychiatrist have long dealt with the influence of disease on the deci-
sions of top politicians. More: In Sickness and in Power: Illness in heads of govern-
ment during the last 100 years [OWEN 2011, 416].  
10

 Not a medical term, developed in ancient Greece, it is a description of a particular 
act. Hubris act was one in which a powerful person, filled up with reckless pride and 
confidence, behaved proudly and spitefully. It is a sort of "occupational arrogance" 
or "The Government of desire" (Plato). Young and rich people tend to be arrogant 
(i.e. they are hubristic).   
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[OWEN 2011, 9].” A hubris feature is the inability to change the direction of politics, 

as it would be necessary to admit one’s mistake.  Owen in this context, talks about 

the so-called hubristic career and hubris is understood as a certain loss of the abili-

ties: „Political leaders suffer from a loss of capacity and become excessively self-

confident and contemptuous of advice that runs counter to what they believe in or 

even of any advice at all. They begin to behave as if they dared to oppose the prevail-

ing conditions“.11 Usually, though not always, they are punished for that deed by 

Nemesis.12 As  the Pulitzer Prize winner Barbara W. Tauchman says , the art of ruling  

is to restrain their own ambitions and keep the head open. However, we don’t seem 

to realize that power begets foolishness and brings an inability to think. Structurally 

induced stupidity is typical for behaviour of detached ruling classes and, unfortu-

nately, is highly relevant and ubiquitous. The elite that loses connection with the 

majority of those they govern, want to control (and, in fact they do control) society 

without really knowing what it is going on in it. The society today is (frequently) 

formed on one hand of a small elite, and on the other hand of the majority of the 

population. Both groups differ sharply from each other in a lifestyle, thinking and 

interests. Only a few people realize that it can, ultimately, cause a destabilization of 

delicately balanced internal state security. It’s better to avoid thoughts about the 

implications of the foolish behaviour of politicians and elite that have impact on 

external security. A politician - statesman, is responsible for the welfare of his nation 

and must act according to different rules than an intellectual sitting in the café. Such 

a politician becomes then a statesman. Unfortunately, various players on the Czech 

political playground are playing the games falsely, and their behaviour represents an 

immediate security threat for everybody. Apart from few exceptions, politicians are 

not doing what they are paid for. This "high-ranking snakes in suits" as aptly charac-

terized by Robert Hare and Paul Babiak, subject their entire holding to Lucifer’s ef-

fect (give me a power and I will give you prosperity and security) are political psy-

chopaths and parasitic predators. We can see a profound discrepancy between the 

                                                           
11

 According to Owen these world political leaders suffered from the Hubris syn-
drome: George W. Bush, Tony Blair, Margaret Thatcher, Neville Chamberlain, Lyn-
don B. Johnson a Theodore Roosevelt. [OWEN 2011, 9] 
12

 Nemesis, from Greek    
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performance of (not only Czech) political entrepreneur and the reward (income) 

that he/she will receive from voters.  

 

 

HUBRISTICBEHAVIOUR, SECURITY THREAT 

A typical feature of hubristic behaviour is the inability to leave the troughs in 

time. Even the Book of books13 states that humility coheres with the conception of 

truth.   Where there is a boundless pride and where there are no restrictions for 

such an individual, he or she then sets off inexorably on the path to the intoxication 

by power. It seems that nothing is impossible and threats are ephemeral: From the 

given examples it can be concluded that hubristic behaviour possessing a security 

threat is carried out according to a regularly recurring pattern: 

A.  An individual gains a glory and admiration, and despite expectations achieves 

a certain success. → B. This experience goes straight into his/her head. →  C. Starts 

to treats others with contempt and despise. → D. Gain the faith in own abilities, 

thinks he or she can do anything. → E. This excessive self-confidence leads to incor-

rect perception of reality and mistakes. → F. In the end, he or she meets his or her 

goddess of features, signs or symptoms of behaviour in connection with acting in a 

certain position. A person committing the Hubristic act often sees himself as supe-

rior to others and thinks he or retributive justice (Nemesis), that will destroy him/her 

[JUŘÍČEK, ROŽŇÁK 2014, 35]. Hubris syndrome affects people in power, the syn-

drome is something that appears, it is a manifestation of natural processes, a set she 

has a power similar to the power of God (he or she is blessed with "Providence" - is 

superior).  Hubris syndrome was formulated as a pattern of behaviour in a person 

who has 3 or 4 symptoms of the following list:  

1. Narcissistic attitude to see the world primarily as an arena in which he or 

she can exercise power and seek glory, and not as a place with problems 

that require pragmatic and not self-centred approach. 

2. Venturing into the events, which will probably throw him or her in a bad 

light, i.e. which does not improve his or her image.  

3. Shows disproportionate concern for own image and presentation. 

                                                           
13

 Bible 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/goddess
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4. Exhibits messianic zeal and exaltation in speech.  

5. Conflates self with nation or state into such a measure that prospects and 

interests of both entities considers to be identical. 

6. Uses the third person or royal ‘we’ when speaking about oneself. 

7. Shows excessive self-confidence, accompanied by contempt for advice or 

criticism of others.  

8. Immense self-confidence, escalating to a feeling of own omnipotence, as 

far as what can be personally achieved. 

9. Shows accountability not to a „secular“ instance of justice and colleagues 

but only to a higher court (history or God).    

10. Displays unshakeable belief that he or she will be vindicated in that court. 

11. Resorts to restlessness, recklessness and impulsive actions. 

12. Loses contact with reality, gradual solitude. 

13. Allows moral rectitude to obviate consideration of practicality, cost or out-

come end displays incompetence with disregard for nuts and bolts of policy 

making. 

14. So-called Hubristic incompetence where supreme overconfidence leads to 

inattention to details, the speech can be spoiled because a leader influ-

enced by his or her exceeding self-confidence did not go into trouble to 

solve its practical aspects [OWEN 2011, 8-21]. 

The hubris syndrome is set off by a trigger, which is power. Hubristic traits and 

the hubris syndrome appear after the acquisition of power. Among the key external 

factors influencing human behaviour clearly belong: 

− Prevailing success in the acquisition of power and its holding.  

− Political environment where there are minimal restrictions on the personal 

authority of a leader. 

− Substantial power over a length of time. 

TRADITIONALISTS VERSUS WIDENERS   

Other risks reducing the security of the contemporary world, as highlighted by 

the Copenhagen School proponents are problems in the economic sphere and 

other processes, often of global origin. Threats appear in new guises. To the dangers 
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and threats, without any doubt,  belong the following: economic threats, the vul-

nerability of modern technology, computer crime, power blackouts,14 changes in 

the political field, high unemployment, so-called "non-diseases" (swine flu, AIDS, 

alcohol and drugs addiction), crime, bribery, organized crime and its penetration 

into society, an aging Euro-Atlantic population, migration, population decline, piracy 

at sea and in the third medias and their technology, vanishing  resources of oil, wa-

ter, tropical forests and certain food.  Also a loss of society’s memory  (see our last 

extraordinary parliamentary elections that were "outside" assessed as a total col-

lapse of the party system established in November 1989), fading tolerance, increas-

ing arrogance,  changing face of democracy, flourishing bureaucratic structures, 

foolish elite and media, escalating aggression and an increasing desire of political 

parties and their representatives for power, stupid and arrogant decisions of politi-

cians and media activity, political culture steeped in corruption and clientelism. 

Czech people see clientelism and corruption as a high security risk.  All this logically 

offers up a change of view on the role of traditionalists’ security studies that, in their 

implementation of strategic security visions and objectives, are limited to military-

political topics. On the contrary, the "wideners" wish to include into the security 

studies also the current economic, social and environmental sectors. Economic 

threats are much more realistic than the military ones, and the likelihood that the 

society will endanger itself, is substantially higher than a risk of being militarily at-

tacked from the outside [ROBEJŠEK 2006, 48]. In the opinion of the Copenhagen 

school representatives more important than a strong army is the defence against 

economic aggressions and social pressures/demands of immigrants pouring into 

Europe from countries whose culture is not only incompatible with our traditions, 

but also with the environment. However, traditionalists are neither willing, nor they 

are able to put this theory into practice. 
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Abstract. The security of Europe is a very im-
portant and frequent topic. The required security 
level needs a lot of financial costs and the 
strongest European economics spend on this 
purpose amounts which  rank  them among the 
ten world countries with the largest military 
expenditures. If we take into consideration that 
countries such as France, Great Britain and 
Germany spend for this area approximate USD 
165 bilion per year, then the effectiveness of 
these expenses is very questionable because our 
abitlity to face a danger or only react on existing 
migration wave is substantially close to zero. 
Although we are threatened, we are able only to 
discuss, act collectively, slowly and inefficiently. 
European community is absolutely not prepared 
for the management of crisis situations. I do not 
mean the lack of  immediate solutions to stop 
the migrants flow but the inability to mutually 
coordinate the activities, serving to protect the 
borders. 
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INTRODUCTION 

Nowadays Europe can be proud  of existing for more then 70 years with-

out a war, which is probably the longest period in its history. Of course, 

smaller conflicts have occurred in this period, but even though this period 

could be called as peacefull. War was  typical for the history of this conti-

nent, the most important war conflicts have been fought and decided on this 

teritory. The war was also an important export commodity of this continet 

which have been exported to the countries of all continents for a very long 

time. The population of Europe have been always formed  mostly by Chris-

tians, but their mania for fight and war has a lot of common charakteristics 

with the Muslim militants, who are nowadays strongly scoured and criti-

cized. The actual situation in Europe shows, that we still have not learnt from 

our history, we have forgotten where Iron Curtain was situated. We still have 

tendency for confrontation rather than cooperation. A lot of Europeans con-

sider the former socialist countries as Slovakia or Hungary as a part of East-

ern Europe up to these days. This may be due to the lack of their geograph-

ical knowledge, or by the fact that their Europe end at the eastern border of 

Schengen area. In case they are able to take into consideration  Europe fin-

ishing at Ural, they would know that these countries belong to the central 

Europe. It is a typical feature of our European coexistence.We do not want 

to cooperate with Russia in building of secure Europe, despite the fact that it 

takes more than a third part of European territory, historically and also actu-

ally has in this continent very important position. We do not take in to con-

sideration that this country has defeated fascism, since the end of World 

War II is a nuclear superpower, has very important mineral sources, which 

are an essential part for functioning of economies. Their gradual depletion 

constantly increasing their importance. The truth also is that this state real-

ize its status and adapt it´s behaviour in case of necessity. But this is typicall 

for powerful contemporary world.   

The rising expenses for military combined with more and more arrogant 

and aggressive global policy may mean the end of peaceful period in Europe. 

We are facing now to two cardinal problems, first is a migration wave which 

have been caused by Western policy, second is military conflict in Ukraine 

caused by permanent confrontation of "pro„Russian“ and „pro-European“ 
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forces in this country. We already realise, that our effort for Ukrainian join-

ing to NATO was the same absurdity and provocation as for example Mexico 

connection in to the former Warsaw pact which have been brought into 

effect one year after the finish of Carribean crisis. Each indipendent state has 

a right to decide about it´s policy, but the results of both integration experi-

ments could be probably the same, regardless of its democratic nature.  

Aggresivity and confrontational nature of actual world policy can be de-

clared by answering of one of involved person on question regarding the 

USA enemies.  Direct response Iran and Putin, in the context of running pre-

election battle and  thus the possible future direction of the most important 

world power, does not need absolutely any comment. We used to diploma-

cy, tolerance and decency in responses of politicians only a few years ago. 

Into the risks and dangers have been involved for example hunger and mis-

ery in the world, the necessity of environmental protection and deepening 

of social inequality. In case the foreign policy and international relations are 

conceived in this way then will always be valid that higher expenses for the 

security means the less secure continents and world.  

CREATING THE SECURE EUROPE WITHOUT RUSSIA IS IMPOSSIBLE 

It is obvious that the relations between Russia and the European Union 

(EU) after the fall of the Iron Curtain and the dissolution of the Common-

wealth of Independent States (CIS) can not be characterized otherwise than 

strained. Collapse of the USSR and the entire socialist bloc and the changes 

that took place in the  states did not mean an expected mitigation in interna-

tional tension. We can also find some period of warming in mutuall relations, 

but tension was still present with various intensity. Annexation of the Crimea 

and conflict in Ukraina have significantly affected EU-Russia relationships. It 

is necessary to realize, that Russia is and always was a world power, which 

defend their interests around the world. The same behaviour is typycal also 

for other major international players. The collapse of Soviet empire allowed 

the formation of new European states which have a lot of experiences  with 

the  Soviet governance and therefore logically tried to find a support and 

protection in the integration groups. Presently countries as  Lithuania, Latvia 

and Estonia are EU and also NATO memebers. Unfortunately Europe is still 

missing the constructive dialogue between the Alliance and Russia. Redistri-
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bution of powers in Europe, continuous efforts to extend the alliance direct-

ly to the borders of Russia, as well as the increase the number of its mem-

bers in Europe evokes the feeling of threath in Russia and increasing efforts 

to stop this trend. The result is a growing nervousness and military spending, 

which is declared by approval of a National Security Strategy RF 2020 and 

security policy. This document was approved in 2009 and very precisely de-

fines Russian position to NATO efforts for extend this alliance towards to 

Russian borders, as well as the priorities of Russian foreign policy, which is 

oriented to former CIS countries and the Organisation of the Collective Secu-

rity Treaty (CSTO), China and India. EU is not defined as a strategic partnet of 

Russia in this document.  Russia prefer the open system of collective security 

in the Euro-Atlantic area . Russia gradually perform the largest reorganiza-

tion of its army after the 1945, focussing at the reduction of the numbers 

and professionalization, as well as 70% rearmamemnet of the army. Accord-

ing to this strategy Russia is going to invest about 700 billion USD to modern-

isation of their weapon systems until the end of 2020. The planned expenses 

are only a fraction of the costs that were spending for military by former 

Soviet Union, anyway we can observe their gradual re-increase from  64.5 

billion in 2009  to approx. 85 billion in 2014, which represented 4.1% of GDP. 

In assessing this increase of military spending we have also to take into con-

sideration the most significant growth of the military spending in the US, 

which have been increased from the amount of 290 billion in 2001 to the 

current 600 billion USD.  

THE PROBLEMS OF RUSSIA'S MINORITIES IN SOME COUNTRIES OF FORMER  SOVIET UNION 

The serious problem of the states that were created after the collapse of 

the Soviet Union and the subsequent disintegration of the CIS are numerous 

Russian minorities which represent up to 40% of the population. We will pay 

our attention only to countries which have a direct impact on Euro-Russian 

relations. Ukraine has about 18% of Russians who are situated mainly in the 

eastern part of the country. In the Crimea, it is for example approx. 58% of 

the population, in Donetsk and Luhansk region 39% in Kharkiv 26%. Moreo-

ver, according to researches, 40% of Ukrainian population consider Russian 

as their native language. The similar situation is in Baltic republics, because 

Russians represent 27% of Latvia population (50% of capital Riga), little over 
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30% of Estonia (37% of capital Tallin), around 5% in Lithuania. The status of 

the Russian minorities is very problematic. More than half of this ethnic 

group are without a country, because citizenship can only be obtained by 

passing the language test. The use of Russian language as the "language of 

the invaders" is in the official contact prohibited and severely penalized. For 

example the Latvian state language center has already penalized 

a thousands of Russian speaking citizens since its founding in 1992. Russians 

are not citizens of these states without passing the language tests, even 

though they were born and grew up here. As non-citizens they do not have 

the basic rights, they can not vote or stand for election. The usual trend is 

also  adaptation of their names into official languages. Any Russians sights 

are also prohibited. For completeness we have to note that situation of 

Polish minority living in this countries is very similar. 

The Baltic countries are already more than 10 years members of the EU 

and NATO. Membership in these organizations brings them significant bene-

fits, but should also be associated with following the rules and fulfillment of 

obligations. The EU belongs to the world leaders in respect of human rights 

and is based on democratic values.These values are disorted in Baltic coun-

tries and unfortunately their respecting does not interest of anyone compe-

tent.This can be declared by the fact that during the negotiation about the 

Estonia´s integration into the EU, Estonians refused to use the word „inte-

gration“ in connection with Russian minority, or by the statement of the 

Court of the European Community spokesman that Lithuania has the right 

turn to Lithuanian language the names of their inhabitants belonging to mi-

norities. This mutual intolerance is rooted in the historical injustices, but 

such attitudes may lead to spin of new spiral with grievances and vengeanc-

es resulting to worse relation with Russia, which is carefully monitoring the 

situation of their minorities in these countries.     

From the global aspect we can tell that insignificant international players 

provoke a sleeping bear. It is only senseless, dangerous and fortunately still 

tolerated provocations. The same provocation directed against the citizens 

of US nationality, living anywhere in the world, cause adequate, resolute and 

fully justifiable response of USA. Unfortunately we do not pay adeqaute at-

tention to this aspect, we are not going to form any external pressure and 
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effort for correct the situation, despite the fact that the EU has a significant 

number of organizations for democracy and human rights. These rights are 

respected in absolute majority of European countries. We are immediately 

informed about the human rights violations in Russia, or any other part of 

the world, but we know almost nothing about the situation in the countries 

around the Baltic Sea.  

CAUSES AND IMPACTS OF  UKRAINIAN CONFLICT 

The  struggle for power between Russia and Western Europe is typical for 

Ukraine since its establishment in 1991. These efforts for the domination 

have led into the election of pro-Russian or pro-Western oriented govern-

ment. There was no willingness to achieve any consensus that would include 

reasonable requests of both parties. The government of parties oriented to 

Moscow have been often ended on the Maidan.  Such confrontational poli-

cy, bilateral unwillingness to reach a consensus and the integration efforts of 

Ukraine have gradually escalated tensions, which finally led to the military 

conflict in this country The fights are situated to the eastern part of Ukraina, 

where as we have already mentioned, living large Russian-speaking minority. 

Conflict has started at the beginning of 2014 and, despite of some effort for 

cease fire, still continue. The actual situation we could call a tense draw 

which is not satisfactory for any of involved party. We can consider as posi-

tive that any belligerent is not trying now to decide the conflict by 

ingcreasing of the military pressure on his oponent. But the problem will not 

be certainly solved by increase of defense spending declared by Ukraine. 

Different opinions on justification of fighting parties requirements means 

introduction of economic sanctions between EU and Russia. The mutual 

exchange between Russia and the EU have been decreased about more than 

10% after the introduction of sanctions. Very interesting is that exchange 

between the US, as one of the most important initiators of the sanction in-

troduction,  and Russia have been increased about 7% at the same period.  

Russia is trying to find a new strategic partners due to the existing prob-

lematic relations with Europe and  breakdown of mutual trade exchange. 

The logical choice was China, the country with gradual increase of interna-

tional importance and one of the fastest growing economies in the world. 

Exchange between Russia and China has a growing trend and should reach 
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the planned level of 100 billion USD per year.The countries have signed a lot 

of contracts, the most important of them are contracts for supply of natural 

gas in total amount 400 bilion USD and monetary agreement. The main goal 

of the agreement is strengthening the juan and weakening the international 

position of the US dollar as official international reserve currency which is 

used for a large part of world trade. US dollar status is a remnant of postwar 

period and Bretton Woods Agreement in 1944. China has already signed the 

same currency agreement  with Japan, South Korea, Brazil, Argentina, but  

for example also with London, Paris, Frankfurt and Zurich. The agreements 

themselves do not  have the strength to put an end to the dollar's role as 

world reserve currency themselves, but they still weakens this currency and 

its share gradually drops to today´s. 60%. About 25% of reserves are current-

ly created in EUR (introduction of the common European currency has been 

so far the most sensitive weakeness of USD), but more than 40 central banks 

create the currency reserves also in yuan. Another example of cooperation 

between China and Russia is also about 60 joint projects which are now in 

different stages of implementation. Some of them were currently delayed or 

postponed due to the slower economic growth in China and Russia's prob-

lems. Main Russians problems are associated with decline of the ruble, fall-

ing oil prices as the main export item of this country and obtaining the fi-

nance due to economic sanctions. These circumstances have negative im-

pact on cooperation between these countries in 2015, when is estimated 

reduction about 30%.Very important for Europe is a fact that Russia has 

started to turn away from Europe.  

The regular reasons of world tensions are raw material resources. It is dif-

ficult only to guess how many resources are located on Russian territory. In 

the 80s of the last century the resources of oil as the basis of all economies 

have been estimated for approximate 50 years. Nowadays we know that we 

have much more oil than we previously estimated, but consumption is also 

still growing as well as the importance of resource deployment. 

Economic war in Europe can not win even one of the involved parties. 

The final result, since we compete only on this continent, will be only the 

overall weakness of Europe and its international status. Both the players 

involved basically shooting only own goals. Economic problems of Russia 
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could mean the higher nervousness  of this country resulting to dangerous 

solutions and situations. Due to this reason Ukrainian conflict and possible 

future development in the Baltic countries could have some common fea-

tures. What will happen if Russia decides to defend the rights and interests 

of Russian minorities living in this region? Of course these states are mem-

bers of the alliance and have signed the pact about the collective security , 

but it is controversial if alliance risk the global conflict  in  event of any Rus-

sian intervention due to the countries where live around six million inhabit-

ants, furthermore 2 millions of them are Russians. Theoretically? Certainly 

so. Really? It could be  better never to know. Our policy and  pushing Russia 

close to the acceptable limits increase a chance that this country could de-

cide to bear a risk of such confrontation. 

TENSE AND DANGEROUS SITUATION IN THE COUNTRIES OF NORTH AFRICA AND MIDDLE EAST 

The revolutionary wave called the Arab Spring have passed in the African 

and Middle Eastern countries since 2011. The wave have been started by 

Jasmine revolution in Tunisia and quickly crossed the Tunisian border. An-

other African revolutionary countries were Morocco, Egypt, Libya, Syria, 

Kuwait or Yemen. The main cause of this revolutionary wave could be found 

in the fact that the Western world has accepted ,legitimized and started to 

support the Muslim Brotherhood, as a legal opponent of existing regimes 

(military, presidential) in these countries. We have again decided to assert 

our interests and started to intervene to the internal affairs of independent 

and sovereign states. Unfortunately such interference is presently a rule not 

exception. We have supported a Pan-Arabism whose motto is "Jihad is our 

way. Dying on the way of Allah is our highest hope", the movement which 

has been previously prohibited in the most countries. The reasons of our 

support could be various, one could be our effort to weaken the Russian 

influence in Middle Eastern and Mediterranean area another could be ef-

forts of African states to build the African Union (AU). First step for its crea-

tion was the signing of the Declaration of Syrte (Libya), which was prepared 

according to the EU model. Muammar Gaddafi became a president of AU in 

2009. He has turned attention to the important questions as  African curren-

cy, passports and also idea about the creation of  United States of Africa. Of 

course we are talking only about the efforts, but it is questionable whether 
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the consolidated and economically united Africa is  acceptable and satisfac-

tory for everybody. 

The parliamentary elections have been subsenquently appealed in the 

countries where the revolutions have been already passed. We have disre-

garded the fact that the western-style elections have in most of these coun-

tries absolutely no importance due to the religion, different historical devel-

opment and life style. Paradoxically, such election can for example lead to 

the situation happened in Weimar Germany (victory of Hitler). The result of 

such election can thus be worse regimes than those we originally wanted to 

overthrow. The winners of the elections  were a parties of the Pan-Arabism 

Muslim Brotherhood. In Egypt the Muslim Brotherhood and Mursi tried to 

monopolize power,they wanted to usurp a competences which did not have 

either the pharaons. However, we have still suported them even in time 

when 30 million Egyptians have been demostrating against them in the 

streets. Situation in Egypt after the "democratic elections" can be character-

ized by the answer of new parliament member on question „Where are the 

women who played very important role in revolution, but they are not in 

parliament“ he replied: "They are in our hearts ". This is a normal position of 

women in the Muslim world and it is still senseless to expect any serious 

changes in the present. Another example for functionality of such elections 

could be Libya. Justice and Development Party (Muslim Brotherhood) fin-

ished only on the second place in 2012, but in fact became the largest and 

leading party in parliament, because the winner- National Forces Alliance 

consists of 58 parties and 236 non government organisations . Composition 

of the winning party is typical for the fragmentation of Libya. It is unthinka-

ble that result of any elections can create a coalition able to lead and man-

age this country. A much more likely is a longterm military conflict and con-

stant power struggle which is reality today.  

The revolutionary waves had in these countries a different development. 

We can consider them as a successful in countries where they have taken 

place by mostly bloodless form it means in countries such as  Egypt, Tunisia 

or Morocco. It is necessary to emphasize the fact that success is evaluated 

only throug small number of victims and we do not take into account the 

possible impacts of these waves on international relations. However, exist 
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some countries, where the revolutionary changes have not overrun by 

peacefully forms such as Libya and Syria. Unfortunately we have to say that 

revolutions ment military conflicst, the number of casualties and chaos for 

these countries. Their territory is now divided into several parts, controlled 

by rival warring parties. These long-lasting conflicts have a negative impact 

on the local population and create a strong migratory pressure that must be 

managed by Europe, as well as by countries that share borders with these 

conflicts. If migrate such a large number of Muslim population, it is mostly 

impossible  to find and select the Islamic radicals, who can come easily to 

the territory of the European countries. We have already had a several pos-

sibilities to watch the practical deployment of Islamic fighters and passions 

created by their deployment among the majority of the European popula-

tion. Probably we will have to face the same threats also in future.  

We can say that Africa already has its own color revolution-Jasmine. If we 

take into account the results of color revolutions which have been already 

carried out in Europe, we should Tunisians rather to regret. All of us know 

what was a result of Rose and Orange revolutions for Georgians and Ukraini-

ans. It is a typical paradox of our time that the success of the Muslim Broth-

erhood is caused by the economy and civilization of the West. We have only 

achieved the destabilisation of this region by our involvement. We have 

owerthrown the functional and friendly regimes that cooperated with us for 

a long time and we replaced them with new which could be devious and 

perhaps even worse. 

MIGRATION TO THE EUROPE AND ITS POSSIBLE SECURITY EFFECTS 

The current migration is not a normal immigration which daily meet the 

USA. It's coordinated and organized migration of nations to the Europe. In-

stead of efforts to quickly remove the causes of existing conflicts and non-

functioning protection of our borders, Europeans probably prefer to elimi-

nate the long-lasting consequences. Unfortunately it will be neither cheap 

nor easy. We can say that EU is totally dysfunctional state department in 

border protection. Entity of the states has always been associated with the 

territory, boundaries and their defense in the history.  It is very difficult to 

imagine that a similar situation could exist on the borders of the United 

States or Russia. In fact  EU's border protection partially corresponds to its 
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overall functioning. Here's a lot of states and interests, difficult and lengthy 

agreements, actions of central authorities without the necessary seriousness 

and competence, in contrast of those which exist for example in the USA. 

Typical example for effectiveness of central European authorities coul be 

immigrants quotas. How many European contries follow the regulation 

about the quotas? The introduction of quotas is solution for redistribution of 

migrants among the member states, but without a final estimate of the 

number of persons that will be divided among them, loses its meaning. 

There are various estimates of the number, but any precise estimate of the 

final status is more or less impossible in actual situation. The fact that Eu-

rope wants to help has been already shown, but such aid should not exceed 

the acceptable level. Declared opening of European doors is a mistake not 

from the perspective of necessity to help, it is human and in case of exist-

ence the appropriate conditions fully understandable. It is mistake in time 

when we are able to handle existing flow of migrants only with a great diffi-

culties and we´re not absolutely able to select them. Such declaration only 

increase their future numbers.  

We absorb enormous numbers of migrants now. Europe has already met 

the similar situation and had  a lot of experiences with migrantion, for ex-

ample about 672,000 people migrated to the EU in 1992 and 424,000 in 

2001. According to the estimates, the number of migrants to the territory of 

the EU will exceed these figures at the end of this year. The main reason for 

migration is the conflict in Syria-more than five millions of locals have left 

the territory of this country,another reasons are situation in Afghanistan and 

Eritrea. Migrant population can be divided into refugees and economic mi-

grants, who are coming for economic reasons. Europe is their destination 

due to the possibility to achieve much higher standard of living. Important is 

also existing European legislation concerning family reunification. While 

refugees (persons who have been at risk of life in the home country) have 

internationally guaranteed rights and  mostly fulfill the conditions for asylum 

granting, the same for economic migrants is very individual. In case the asy-

lum will not be granted for them, they should be returned to their country of 

origin. It is very difficult (mostly impossible) and expensive to sort this part of 

migrants and return them back to home. In case of successful completion of 
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the asylum process, applicants has a right for normal accommodation and 

family reunion, so their final number will be increased again. The number of 

migrants in Europe is still in principle negligible (whether in absolute terms 

or per 1 inhabitants) in comparison to the numbers in refugee camps in Tur-

key (1.6 million), Lebanon (1.1 million refugees in comparison with 4 million 

inhabitants) and Jordan (600,000). Most of these migrants would like to 

reach European countries. In case we stop their flow to Europe we will have 

to provide assistance for them who stay in camps. The problem will be 

solved only a partially. Final solution is finishing the war in Syria. The basic 

positive of migration is providing the missing part of population in produc-

tive years, enriching the social and cultural exchange. The essential condition 

of these positive impacts is successful integration of refugees / migrants into 

the host society.  Successful migration requires the coordination and manag-

ing the migrants, their consistent inclusion into normal life, as well as their 

positive (neutral) acceptance by the majority population.Unless we do not 

meet to these conditions, either due to  absence of a common immigration 

and asylum policy, or for other reasons,then costs associated with migratory 

flow will markedly exceeds its potential benefits. 

Instead of migration positives, it can mean a future economic problems 

and decline in living standards of the majority resulting to consequential 

increase of anti-minority feelings. Such feelings always provide the fertile 

ground for the popularity growth of  radical parties, which are always able to 

provide very simple, fast and effective solutions. The victory of radicals in 

one or two smaller European countries does not mean the serious menace, 

but if they take a power in ten states with 70% of European population, then 

Europe will be changed and attenuated. Currently, it is still  unimaginable for 

us, but according to our past experiences it is not impossible. Europe is still a 

important player with considerable military and economic strength which is 

gradually decreasing by the actual short-sighted foreign policy containing 

minimum of pro-European elements. This policy release a space for other 

world powers. Europeans already pay for strained relations with Russia and 

mutual sanctions. The overall situation could lead to a general tension and 

recession in the region, which only repeatedly escalate the existing nervous-

ness and pressure. 
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CONCLUSION 

The Russia is involved in the Syrian conflict through the air and maritime 

forces . The Russian campaign is criticized but much less than for example 5 

or 10 years ago. All involved parties become aware of necessity to solve the 

problem in Syria. The solution of this problem only with use of domestic-

Syrian sources either non-exist or is in sight. Russian military involvement in 

the Syria is criticized mainly from two perspectives. First is dying of the civil-

ians and second are strikes against the  „moderate“ Syrian opposition which 

is supported by Euro-Atlantic structures. Civilians were always  dying during 

the air strikes , whether these attacks have been led by Russia or NATO in 

the past. This is unfortunately inevitable and charakteristic for those opera-

tions. The question is the justness or pointless of foreign military participa-

tion in existing conflict, which always has its genesis and causes. Phrase Syri-

an moderate opposition is the same logical nonsense , as the possibility to 

wage a moderate war with lasting for example 2 months, fighting only in the 

Staurday afternoon and number of victims not exceeding number 150. The 

sense of moderate is restrained, while retaining an appropriate margin, in 

this word are contained elements of self-control, self-restraint, reticence. As 

a moderate opposition can be considered Slovakian right-wing parties, which 

have lost the election, but do not  try to create own military forces for over-

throw of legal government. In contrast, the moderate opposition of Syria has 

such military forces which openly fighting against the Syrian government. 

When such opposition is moderate from the  Euro-Atlantic point of view, 

than same criteria of moderation are also fulfilled by forces of Islamic state 

on Syrian territory or pro-Russian rebels in Ukraina. A several very surprising 

but agreable signals have been already sent during the Russian campaign in 

Syria. One of them was range and accuracy of missiles fired from the Russian 

fleet in the Caspian Sea. We can say today that Caspian volley largely redis-

tribute the balance of power in the conflict region. Russia supports Syria's 

president Bashar Assad as a legitimately elected representative of the coun-

try The same Assad is not acceptable by Western countries due to his meth-

os of governance. European countries have already started to realize the 

seriousness of the problem with still growing number of new refugees on 

their territory due to the Syrian conflict. Everybody who is involved know 
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that flow of migrants could be managed and stopped only after the comple-

tion of war in Syria.. This situation gradually create a space for mutual coop-

eration and coordination of activities, which are inevitable for peaceful and 

prosperous Europe.  

Secure Europe can not exist without Russia and this fact is gradually tak-

en into consideration by politicians. The continuing cold and strained 

mutuall relations are a permanent threat to this continent. Some change in 

minds can be declared through a statement of the European Commission 

president, Jean-Claude Juncker, who has recently warned Russia that EU will 

always be able to defend its borders (what was a little bit amusing at a time 

when a thousands of migrants enter to EU territory without coordination) 

but now he is already talking about the need to change mutuall relations. 

Europe can be the strong, stable and prosperous only on condition that this 

continent will not finish at the Eastern border of the Schengen area. Mutual 

consensus and cooperation may enlarge the Europe to the coast of Japan 

sea. Confrontational policy, which has been so-far performed by all involved 

parties, can only help to build new Iron Curtain, which is already very good 

known for a lot of  Europeans. 
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ÚVOD 

Sektor komunikačných a informačných technológií v súčasnosti predstavuje 

jednu z najrýchlejšie sa rozvíjajúcich oblastí spoločnosti. Výrazne sa premieta 

nielen do súkromnej a ekonomickej sféry, ale čoraz viac aj do štátnej a verejnej 

správy a tým aj do oblasti obrany a bezpečnosti [IVANČÍK 2012]. Vznik 

celosvetovej komunikačnej a informačnej siete, masívne využívanie počítačov, 

internetizácia spoločnosti, digitálne spracovanie informácií a obchodovanie s nimi, 

ako aj prenos dát a informácií prostredníctvom sietí na veľké vzdialenosti vedú k 

prehlbujúcej sa závislosti vyspelých štátov sveta a ich ekonomík na komunikačných 

a informačných technológiách, k zvyšovaniu vzájomnej prepojenosti i závislosti, 

a zároveň k ”zmenšovaniu” vzdialeností medzi nimi. Tento technologický pokrok 

však prináša nielen nové príležitosti, výzvy a prosperitu, ale aj nové bezpečnostné 

riziká a hrozby. Preto sa čoraz dôležitejšou a naliehavejšou stáva ochrana 

kybernetického priestoru a kritickej informačnej infraštruktúry, čiže zaistenie 

kybernetickej bezpečnosti [IVANČÍK, KAZANSKÝ 2015]. 

Aj preto problematika kybernetickej bezpečnosti a obrany jednoznačne zaberá 

aj v rámci Severoatlantickej aliancie neustále prominentnejšiu úlohu. Je možné 

konštatovať, že Aliancia sa začala touto témou vážnejšie zaoberať až počas 

ostatných piatich rokov. 

Ešte pred pár rokmi, boli kybernetické nebezpečenstvá a súvisiace 

bezpečnostné problémy a hrozby diskutované iba v úzkych kruhoch technikov a 

expertov. Aj NATO si však stále viac uvedomuje, že kybernetický svet znamená 

vážnu zraniteľnosť pre stále viac vzájomne prepojené spoločenstvá, Alianciu 

nevynímajúc. Kybernetické útoky patria medzi tie hrozby, ktorým budú štáty 

musieť čeliť v nasledovných rokoch stále výraznejšie. Kybernetické konflikty sa 

stávajú súčasťou tradične vedených konfliktov a „digitalizované“ krajiny 

jednoducho musia pracovať na konkrétnych plánoch ako reagovať s cieľom 

ochrániť svoj kybernetický priestor, a tak aj svoje národné záujmy.  

Za posledných necelých desať rokov, kedy sme boli svedkami prvých 

kybernetických útokov namierených proti určitým krajinám ako doplnok alebo 

súčasť politického a vojenského konfliktu. Príkladom kybernetických útokov ako 

súčasť politického boja možné uviesť Estónsko v roku 2007. Gruzínsko v roku 2008 

bolo zasa príkladom využitia kybernetických útokov ako doplnok k útokom 

kinetickým počas rusko-gruzínskej vojny. 
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Aliancia schválila viacero dokumentov, ktoré stanovujú matricu ďalšieho vývoja 

a základné rámce politiky NATO v tejto oblasti. Dôležitá však bude najmä 

implementácia týchto dokumentov. Otázok zostáva nezodpovedaných viacero: 

Má NATO prevziať komplexnú zodpovednosť za siete svojich členských krajín? Má 

si Aliancia vypracovať plány reakcie na masívny útok v kyber priestore? 

Cieľom tohto vedeckého článku je charakterizovať aktuálny vývoj v tejto 

agende v NATO, pokúsiť sa zodpovedať stanovené otázky a načrtnúť smer, ktorým 

by sa mala Aliancia uberať v nasledovných mesiacoch, najmä smerom 

k plánovaným summitom Aliancie. Cieľom je tiež upozorniť, aké kroky je potrebné 

vykonať na národnej úrovni v SR s cieľom priblížiť národné štandardy stanoveným 

postupom a opatreniam na úrovni NATO, EÚ či iných relevantných 

medzinárodných aktérov. 

NOVÁ HROZBA (AJ PRE NATO) 

Kybernetické ohrozenie je vo všeobecnosti považované za novú vznikajúcu 

hrozbu. Prvýkrát bola problematika kybernetickej obrany spomenutá až 

v Strategickej koncepcii Aliancie z roku 1999. Na Washingtonskom summite 

Severoatlantická aliancia vôbec po prvýkrát vo svojom oficiálnom dokumente 

zaradila „informačné systémy a závislosť NATO na nich, ako potenciálnu hrozbu pri 

eliminácii prevahy NATO v tradičných zbraňových systémoch“ [Strategická 

koncepcia NATO 1999, 5, http://www.mzv.sk].  

Rok po dátume 11/9/2001, ktorý sa ukázal byť prelomovým vo vnímaní nových 

bezpečnostných hrozieb, vydala NATO dôležitú “výzvu k zdokonaleniu schopností 

nutných pre obranu proti kybernetickým útokom“ [http://www.nato.int/] v rámci 

záväzku k schopnostiam, vyhláseným počas summitu v Prahe, v novembri 2002. V 

nasledujúcich rokoch sa však Aliancia orientovala predovšetkým na implementáciu 

pasívnych ochranných opatrení, ktoré vyžadovali ozbrojené sily. 

Až udalosti v Estónsku, na jar roku 2007, prinútili Alianciu k radikálnemu 

prehodnoteniu koncepcie kybernetickej obrany a k protiopatreniam nového 

formátu. Aliancia preto vypracovala dokonca po prvýkrát oficiálny dokument 

“Politika kybernetickej obrany NATO” [THEILER,  http://www.nato.int], ktorý bol 

schválený v roku 2008, a ktorý stanovil tri hlavné piliere politickej koncepcie 

kybernetickej obrany Aliancie: 1) Subsidiarita, napr. asistencia je poskytovaná iba 

na žiadosť; inak je zachovávaná zásada vlastnej zodpovednosti zvrchovaných 

štátov; 2) Zamedzenie duplikácii, napr. predchádzanie zbytočnej duplikácie 
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štruktúr a schopností na medzinárodnej, regionálnej i národnej úrovni; 3) 

Bezpečnosť, napr. spolupráca založená na vzájomnej dôvere, so zreteľom na 

senzitivitu informačného systému, ktorý musí byť dostupný a na eventuálnu 

zraniteľnosť. 

Táto koncepcia znamená veľký kvalitatívny krok vpred a zároveň otvorila cestu 

zásadnému rozhodnutiu z lisabonského summitu kontinuálne pokračovať v 

zdokonaľovaní kybernetickej obrany. NATO vypracovalo prvé mechanizmy a 

schopnosti kybernetickej obrany a koncipovalo osnovu Politickej koncepcie 

kybernetickej obrany.    

Vývoj vo vnímaní kybernetickej obrany, ako dôležitej súčasti komplexnej 

obrannej mozaiky budovanej NATO, je zrejmý aj pri čítaní aktuálnej Strategickej 

koncepcie NATO prijatej v roku 2010 v Lisabone. Problematike kybernetickej 

bezpečnosti a obrany je tam venovaný výrazne väčší priestor, pričom okrem 

definovania kybernetických útokov ako novej hrozby v bezpečnostnom prostredí 

(paragraf 12) navrhuje Aliancia (paragraf 19) celú sériu opatrení, ktoré je 

nevyhnutné realizovať s cieľom odstrašiť a ubrániť Alianciu proti tejto hrozbe: 

„Zaistíme, aby NATO malo plný rozsah spôsobilostí potrebných na odstrašovanie a 

obranu proti akejkoľvek hrozbe voči bezpečnosti našich obyvateľov. Z tohto 

dôvodu budeme ďalej rozvíjať našu schopnosť prevencie, detekcie, obrany proti 

kybernetickým útokom a obnovy po nich, vrátane využitia procesu plánovania 

NATO na zlepšenie a koordináciu národných spôsobilostí kybernetickej obrany, 

zaistenia centralizovanej kybernetickej ochrany pre všetky orgány NATO a lepšieho 

integrovania kybernetickej informovanosti, varovania a reagovania členských 

krajín“ [Strategická koncepcia NATO 2010, 2-3, http://www.mzv.sk].  

Na základe rozhodnutí summitu v Lisabone, v novembri 2010, Aliancia vytvorila 

úspešné predpoklady pre autonómne riadenie a konkrétne skúmanie 

kybernetickej obrany a pre vytvorenie konkrétnych opatrení na reakciu v prípade 

potreby. Následne boli vypracované a schválené základné dokumenty NATO pre 

kybernetickú obranu: Koncept kybernetickej obrany NATO (2011), Politika NATO 

v oblasti kybernetickej obrany (2011) a najmä Akčný plán pre kybernetickú obranu 

NATO (2011), ktorého implementácia má a v nasledovných rokoch bude mať 

reálny dopad na úroveň spôsobilostí NATO a jej členov v tejto oblasti.  
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SPEKTRUM HROZIEB 

Aj napriek rastúcej použiteľnosti ofenzívnych kybernetických spôsobilostí v 

zločineckých sieťach či teroristických organizáciách, doposiaľ sú stále 

najnebezpečnejšími aktérmi v oblasti kybernetických agresií zvrchované štáty, 

ktorých aktivity sa vyznačujú vysoko sofistikovanou špionážou či sabotážou 

kybernetických sietí.  

Ohrozenia pochádzajúce z kybernetického priestoru sú potenciálne 

širokospektrálne. Pri istej miere zjednodušenia môžeme hrozby existujúce 

v kybernetickom priestore rozdeliť do štyroch základných podskupín: a) 

kybernetické vedenie vojny, b) kybernetický terorizmus,  c) kybernetická špionáž 

a d) kybernetická kriminalita, ktoré sa líšia svojimi cieľmi, postupmi a aj následnými 

možnými škodami. Z hľadiska sofistikovanosti a komplexnosti, vedci z Univerzity 

Georgetown definujú tri úrovne kybernetického ohrozenia: 1) Jednoducho 

štruktúrované: Spôsobilosť vykonávať základné útoky (hacky) proti jednotlivým 

systémom s využitím nástrojov vytvorených niekým iným. Útočiaca organizácia má 

malú cieľovú analýzu, velenie a riadenie a tiež nízku schopnosť učenia. 2) Pokročilo 

štruktúrované: Spôsobilosť vykonávať zložitejšie útoky rôznych systémov alebo 

sietí a prípadne upraviť alebo vytvoriť základné hackerské nástroje. Útočiaca 

organizácia má elementárnu cieľovú analýzu, velenie a riadenie a tiež elementárnu 

schopnosť učenia. 3) Komplexne koordinované: Spôsobilosť koordinovaného 

útoku, ktorý môže spôsobiť masové narušenie integrovanej heterogénnej obrany 

(vrátane šifrovania). Schopnosť vytvárať sofistikované hackerské nástroje. Veľmi 

schopný cieľ analýzy, velenie a riadenie a organizácia schopnosť učenia 

[DENNING,  http://www.cs.georgetown.edu]. 

KYBERNETICKÉ VEDENIE VOJNY 

Niet pochybnosti o tom, že niektoré štáty masívne investujú do kybernetických 

spôsobilostí, ktoré je možné aplikovať na vojenské účely. Na prvý pohľad sú závody 

v numerickom zbrojení založené na jasnej a nevyhnutnej logike, pretože 

kybernetické vedenie vojny poskytuje mnohé výhody: asymetrickosť, nízke 

náklady, celkové prednosti sú spočiatku na strane útočníka. Okrem toho, v 

kybernetickom vedení vojny neexistuje efektívne zastrašovanie, pretože už len 

identifikácia útočníka je extrémne ťažká a dodržovanie medzinárodných práv je 

zrejme neaplikovateľné [Nové hrozby- kybernetické dimenzie, http://www 

.nato.int]. Za týchto okolností je akákoľvek forma vojenských represálií veľmi 

http://www.cs.georgetown.edu/~denning
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problematická, ako po stránke právnej, tak politickej. Ako už bolo uvedené, 

v nedávnej minulosti môžeme evidovať viacero konkrétnych príkladov 

kybernetických útokov ako doplnku symetrických útokov (napr. kosovský konflikt, 

konflikt Rusko-Gruzínsko). 

KYBERNETICKÝ TERORIZMUS 

Kybernetický terorizmus definuje webový portál ako použitie útokov na báze 

internetu v teroristickej činnosti, vrátane aktov úmyselného rozsiahleho narušenia 

počítačových sietí, najmä osobných počítačov pripojených k internetu, 

prostredníctvom nástrojov, ako sú počítačové vírusy a pod. Ciele takéhoto konania 

musia byť politické alebo ideologické.  

Technika kybernetických útokov sa zreteľné rozvíja z bežných nepríjemností na 

vážne bezpečnostné hrozby pre informačné zariadenia a dokonca aj pre dôležité 

národné infraštruktúry (ekonomické či bezpečnostné). Príklad pre fyzické škody na 

majetku rozsiahleho charakteru a reálny kinetický kybernetický terorizmus 

veľkého rozsahu zatiaľ nie je verejne dostupný. Je však možné konštatovať, že je 

iba otázkou času, kedy niektorá z krajín bude musieť čeliť najvyššiemu ohrozeniu 

spojenému s kyber terorizmom. 

KYBERNETICKÁ ŠPIONÁŽ  

Kybernetická špionáž je akt získania tajomstva, resp. utajovanej skutočnosti, 

bez súhlasu pôvodného držiteľa takejto informácie. Tieto informácie môžu byť 

osobného, senzitívneho alebo oficiálne utajovaného charakteru. Môžu pochádzať 

od jednotlivcov, rôznych ekonomických či politických skupín alebo vlád. Záujem 

o ich získanie môže byť z dôvodov osobných, ekonomických, politických alebo 

vojenských. Tieto informácie sa získavajú pomocou použitia rôznych metód v sieti 

Internet alebo cestou využitia jednotlivých počítačových systémov (alebo 

mobilných telefónov) pomocou škodlivého softvéru, vrátane využitia trójskych 

koňov a/alebo spywarov.  

Kybernetická špionáž môže byť páchaná on-line odborníkmi vo vzdialených 

krajinách alebo je realizovaná priamou infiltráciou domácich zariadení. Môže byť 

tiež dielom zlomyseľných amatérskych hackerov či programátorov. Cieľom je 

prístup k tajomstvu a utajovaným informáciám alebo ovládanie jednotlivých 

počítačov alebo celých sietí pre strategickú výhodu a psychologické, politické a 

fyzické podvratné činnosti a sabotáž. 
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Podľa zverejnených údajov [Nato suffered 2 500 cyber attacks in 2012. 

http://www.telegraph.co.uk] NATO čelilo v priebehu roku 2012 viac ako 2500 

kybernetickým útokom, pričom „približne desať útokov mesačne“ je možné 

považovať za koordinované a podporované cudzou mocnosťou s cieľom získať 

utajované informácie NATO.  

KYBERNETICKÁ KRIMINALITA 

Termínom kybernetická kriminalita sa označujú trestné činy zamerané proti 

počítačom alebo trestné činy páchané pomocou počítača. Ide o nelegálne, 

nemorálne a neoprávnené konanie, ktoré zahŕňa zneužitie údajov získaných 

prostredníctvom výpočtovej techniky alebo ich zmenu. Vo všeobecnosti 

evidujeme jej štyri najvýraznejšie prejavy: 1) Podvody, sprenevery – Predovšetkým 

sa týkajú finančnej sféry. Do tejto oblasti tiež patria prieniky do počítačových 

systémov a elektronického bankovníctva zvonku. 2) Falšovanie – najmä peňazí 

a dôležitých listín. K tomuto trestnému činu je potrebný len príslušný grafický 

software a kvalitnú tlačiareň. 3) Elektronická pomsta a ohováranie – jedným zo 

spôsobov prevedenia je šírenie nepravdivých informácií po internete, ktorého 

cieľom je pošpinenie cti určitej osoby alebo osôb, kedy môže dôjsť aj k zásahu do 

osobného alebo pracovného života. Ďalším spôsobom, ako sa niekomu pomstiť 

prostredníctvom internetu je zverejnenie osobných údajov. 4) Hoax – čiže 

nepravdivé varovanie. Obsahom týchto správ môže byť čokoľvek, dôležité je, aby 

svojim oznámením spôsobili obavy, resp. strach používateľov. Hoax je schopný 

ovplyvniť veľa používateľov a spôsobiť paniku a následné škodlivé konanie 

(napríklad problémy bánk, keď sa šíri hoax o krachu banky, ktorý má za následok 

masívny výber hotovosti).  

AKTUÁLNY VÝVOJ V NATO 

Je zrejmé, že problematika kybernetickej obrany sa v ostatných mesiacoch 

dostáva do absolútneho popredia agendy NATO. Estónsko sa pravidelne viac či 

menej úspešne snažilo dostať túto otázku na rokovanie vrcholných orgánov NATO 

už od udalostí z jari 2007, keď bola sieťová infraštruktúra krajiny komplexne 

napadnutá a tento útok spôsobil masívne škody. Následne bola schválená Politika 

NATO v kybernetickej obrane, ktorá definuje kybernetické hrozby ako potenciálny 

zdroj kolektívnej obrany, v zmysle článku 5 Washingtonskej zmluvy. Okrem toho, 

nová Politika NATO v kybernetickej obrane a Akčný plán jej implementácie, 

poskytuje členským štátom NATO príslušné direktívy a schválený zoznam priorít, 
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ktorých cieľom je pokrok Aliancie v kybernetickej obrane, vrátane zdokonalenia 

koordinácie medzi spojencami a s partnermi NATO.  

V poslednom období sa k Estónsku snažiacemu sa povýšiť úroveň vnímania 

ohrozenia spojencov v NATO prostredníctvom kyber útoku pridali aj USA, 

Francúzsko či Veľká Británia, čo je možné zdôvodniť výrazne rastúcim počtom 

kybernetických útokov na tieto krajiny, ktoré pochádzajú pravdepodobne z Ruska, 

Číny, Iránu či Severnej Kórei. Dôsledkom prebiehajúcej intenzívnej diskusie 

v pracovných skupinách či výboroch bolo samostatné rokovanie ministrov obrany 

členských krajín NATO na tému kybernetickej obrany 4. júna 2013. Dôvodov bolo 

viacero:  Ako už bolo spomenuté, viaceré krajiny a aj NATO samotné čelia 

kybernetickým útokom prakticky denne (v priemere viac ako 7 útokov na NATO 

denne [Nato suffered 2 500 cyber attacks in 2012.  http://www.teleg 

raph.co.uk]). Viaceré členské krajiny NATO majú vybudované veľmi limitované 

mechanizmy na potlačenie kybernetického útoku, a preto Aliancia po prvýkrát 

zaradila úlohy v oblasti budovania spôsobilostí v tejto oblasti medzi tzv. Národné 

ciele pre spôsobilosti. 

ROZDELENIE ZODPOVEDNOSTI V OBLASTI KYBERNETICKEJ OBRANY 

V zmysle Politiky NATO v oblasti kybernetickej obrany poskytuje 

Severoatlantická rada politický dohľad nad všetkými aspektmi jej implementácie. 

Rada je informovaná o závažných kybernetických incidentoch a útokoch. Výbor 

pre obrannú politiku a plánovanie zabezpečuje dohľad a poradenstvo na odbornej 

úrovni. Správna rada NATO pre kybernetickú obranu (CDMB) má na pracovnej 

úrovni zodpovednosť za koordináciu kybernetickej obrany medzi civilnými 

a vojenskými orgánmi NATO. Tento orgán pracuje pod záštitou Divízie NATO pre 

vznikajúce bezpečnostné výzvy. 

Na technickej úrovni je dôležitá činnosť Rady NATO pre konzultácie, velenie  

a riadenie (NC3Board), ktorá je hlavným orgánom zodpovedným za konzultácie o 

technických aspektoch kybernetickej obrany. 

Vojenské orgány NATO a Agentúra NATO pre komunikačné a informačné 

systémy (NCIA) nesú zodpovednosť za prevádzkové požiadavky, obstarávanie, 

implementáciu a prevádzkovanie spôsobilostí NATO v oblasti kybernetickej 

obrany. NCIA je prostredníctvom svojho technického centra NCIRC [NCIRC – 

NATO Computer Incident Response Capability] zodpovedná za poskytovanie 

technických a prevádzkových služieb kybernetickej bezpečnosti v celej NATO. 
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Technické centrum NCIRC predstavuje hlavnú technickú a prevádzkovú 

spôsobilosť NATO a má kľúčovú úlohu v reakcii na kybernetickú agresiu proti 

Aliancii [Nové hrozby – kybernetické dimenzie. http://www.nato.int]. Threat 

Assessment Cyber Cell (CTAC) je tiež umiestnený spoločne s NCIRC. 

Aliancia sa v súčasnosti venuje v oblasti kybernetickej obrany viacerým 

konkrétnym iniciatívam s cieľom komplexne vyskladať mozaiku konkrétnych 

opatrení a spôsobilostí potrebných v boji proti kybernetickým hrozbám. Medzi 

najhlavnejšie môžeme zaradiť nasledovné:  

Integrácia kybernetickej obrany do procesu obranného plánovania NATO 

V súlade s mandátom z lisabonského summitu bola v apríli 2012 kybernetická 

obrana začlenená do procesu obranného plánovania NATO (NDPP). NDPP je 

kľúčovým nástrojom Aliancie s cieľom poskytnúť rámec, v ktorom môžu byť 

národné a aliančné plánovacie činnosti harmonizované pri plnení cieľov v oblasti 

budovania spôsobilostí čo najefektívnejším spôsobom. Je zaujímavé spomenúť, že 

všetky členské krajiny, ktorým boli ciele v oblasti budovania spôsobilostí v 

kybernetickej obrane alokované, s nimi aj v plnej miere súhlasili.  

Ciele v oblasti kybernetickej obrany boli tiež integrované do iniciatívy Smart 

defence. Inteligentná obrana je nový spôsob myslenia, ktorý umožňuje krajinám 

spolupracovať na rozvoji a udržiavaní spôsobilostí, ktoré si členské krajiny nemôžu 

dovoliť vyvíjať alebo obstarať samotné.  

Výskum a odborné vzdelávanie 

Keďže oblasť kybernetickej obrany sa neustále vyvíja, existuje potreba 

z dlhodobého hľadiska inštitucionalizovať spoločné vzdelávanie a výcvik v tejto 

oblasti. Z uvedeného dôvodu NATO spracovalo dokument Koncept NATO pre 

vzdelávanie a výcvik v oblasti kybernetickej obrany.  Ide o záujem Aliancie zrýchliť 

svoje úsilie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy prostredníctvom existujúcich 

škôl a tiež Centra výnimočnosti pre oblasť kybernetickej obrany v Tallinne 

v Estónsku [NATO Center of Excellence for Cyber Defence. 

http://www.ccdcoe.org]. Toto centrum, ktoré bolo akreditované zo strany  

NATO aj EÚ v roku 2008, vykonáva výskum a odbornú prípravu pre kybernetickú 

obranu odborníkov z aliančných štruktúr, členských krajín oboch organizácií, 

vrátane odborníkov zo sponzorských a partnerských krajín. 
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Rovnako dôležitým ako zintenzívnenie a štandardizácia procesov vzdelávania 

a výcviku je tiež organizácia pravidelných cvičení krízového manažmentu [GREGA, 

BUČKA, 2012]. V novembri 2012 cvičenie NATO (CMX12) a koalície krajín (Cyber 

Coalition 2012) ponúklo vynikajúcu príležitosť na testovanie a konzultácie 

postupov pri riešení kybernetickej krízy. Podobné cvičenia sú plánované každý rok.  

POMOC JEDNOTLIVÝM SPOJENCOM 

Prioritou NATO v oblasti kybernetickej obrany je chrániť komunikačné systémy 

a siete vlastnené a prevádzkované Alianciou. Ochrana národných kritických 

infraštruktúr zostáva v právomoci členských štátov, čo si vyžaduje, aby národy 

investovali adekvátne zdroje (personálne a finančné) do rozvoja vlastných 

spôsobilostí. NATO pomáha spojencom v ich úsilí vybudovať adekvátnu národnú 

kybernetickú obranu prostredníctvom zdieľania informácií a osvedčených 

postupov a už spomínanou účasťou národných predstaviteľov na realizovaných 

medzinárodných cvičeniach.  

Okrem uvedeného v súčasnosti prebieha na aliančnej pôde tiež diskusia 

o možnom nasadení kolektívnej aliančnej spôsobilosti, ako reakcie na kybernetický 

útok voči členskej krajine, ak táto o kolektívnu pomoc požiada. Ministri obrany 

členských krajín NATO sa na svojom rokovaní 4. 6. 2013 dohodli na pokračovaní 

tejto diskusie a výstupov jej následnej aplikácie. 

V SPOLUPRÁCI S PARTNERMI A MEDZINÁRODNÝMI ORGANIZÁCIAMI 

Spolupráca s partnermi NATO a medzinárodnými organizáciami, vrátane 

Európskej únie, je dôležitým prvkom politiky NATO v oblasti kybernetickej obrany. 

V súčasnosti prebiehajú diskusie spojencov o konkrétnych modalitách spolupráce. 

Každopádne by bolo iracionálnym riešením pre tie členské krajiny NATO, ktoré sú 

zároveň aj členmi EÚ [Ide celkovo o 23 z celkového počtu 28 členských krajín 

NAT], aby vypracovali duplicitné procedúry v oblastiach ako sú napr. krízové 

riadenie, vzdelávanie, školenie a výcvik, atď. Spolupráca teda musí prebiehať na 

základe spoločných hodnôt a spoločných prístupov s dôrazom na 

komplementárnosť a vylúčenie duplicít. 

Ciele na budovanie spôsobilostí v kybernetickej obrane boli začlenené tiež do 

približne 75% z dvojstranných programov spolupráce, ktoré boli dohodnuté s 

jednotlivými partnermi. Švédsko, Fínsko a EÚ sa zúčastnili tiež cvičenia CMX12, 
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viaceré partnerské krajiny sa zúčastnili tiež cvičenia Cyber Coalition 2012, Európska 

únia bola prítomná v úlohe pozorovateľa. 

SPOLUPRÁCA S PRIEMYSLOM 

Rozvoj partnerstva s priemyslom je zásadným krokom smerujúcim k 

zabezpečeniu účinnej kybernetickej obrany v rámci členských štátov NATO a tiež 

pre Alianciu samotnú. Partnerstvo s priemyselnou oblasťou by malo v čo najväčšej 

miere zahŕňať výmenu informácií, tzv. lessons learnt, spoluprácu v krízovom 

riadení, v plánovaní a tiež spoločnú participáciu na cvičeniach. Napriek istému 

pozitívnemu posunu je v tomto smere ešte výrazný priestor na zintenzívnenie 

spolupráce. CNAD [CNAD  – Konferencia národných riaditeľov pre 

vyzbrojovanie v NATO] ako aj NIAG [NIAG  – Skupina poradcov pre 

priemyselnú oblasť v NATO] by mali spoločne s predstaviteľmi priemyslu hľadať 

ďalšie konkrétne formy vzájomne prospešnej spolupráce. 

IMPLIKÁCIE PRE SR 

Problematike kybernetickej obrany, resp. budovaniu národných spôsobilostí 

potrebných pre uskutočňovanie ofenzívnych a defenzívnych operácií 

v kybernetickom priestore, nie je v  Slovenskej republike venovaná dostatočná 

pozornosť. Tento stav sa odzrkadľuje aj v nedostatočnom budovaní obranných 

a útočných spôsobilostí pre potrebu presadzovania národných záujmov. Na druhej 

strane je však potrebné priznať, že aj vďaka stále intenzívnejšiemu vnímaniu tejto 

témy zo strany medzinárodných organizácií, najmä NATO a EÚ, sa záujem 

zodpovedných organizácií v ostatnej dobe zvyšuje. Každopádne je možné 

konštatovať, že celková problematika je v relatívne počiatočnom stave svojho 

budovania. V podmienkach Slovenskej republiky je problematika bezpečnosti 

kybernetického priestoru rozpracovaná vo forme stratégií a koncepcií, tie sú však 

zamerané predovšetkým na informačnú bezpečnosť, rozvoj informačnej 

spoločnosti a ochranu kritickej infraštruktúry.  

Význam kybernetického priestoru a jeho bezpečnosti bol prvýkrát v Slovenskej 

republike oficiálne zdôraznený v najvyššom strategickom bezpečnostnom 

dokumente Bezpečnostnej stratégii Slovenskej republiky z roku 2001, ktorá 

zadefinovala zneužitie informačných technológií, narušenie alebo úplné zlyhanie 

informačných systémov štátu v dôsledku terorizmu a pirátstva ako jednu z 

potenciálnych hrozieb pre bezpečnosť Slovenskej republiky [Bezpečnostná 

stratégia Slovenskej republiky 2001, http://www.merlin.ndu.edu]. O štyri roky 



Pavel NEČAS, Matúš GREGA                                                                                           ASO.A.7(1)/2016/306-322 

 317 

neskôr, Bezpečnostná stratégia Slovenskej republiky z 27. septembra 2005 bola vo 

vzťahu k hrozbám v kybernetickom priestore konkrétnejšia: „Miera informatizácie 

spoločnosti dosiahla vysoký stupeň a stále sa zvyšuje. Výkonnosť techniky, 

revolučné informačné a komunikačné technológie, nárast rýchlosti prenosu 

informácií a ich globálnej dostupnosti spôsobujú rýchlu globálnu premenu 

postindustriálnej spoločnosti na spoločnosť informačnú. Zraniteľnosť 

informačných a komunikačných systémov, ich preťaženie, neoprávnený prístup 

k informáciám, šírenie počítačových vírusov a dezinformácií sú rastúcou hrozbou 

pre SR [Bezpečnostná stratégia SR 2005. www.sfpa.sk/]. 

Za účelom efektívneho čelenia týmto nežiaducim hrozbám Slovenská republika 

prijala v roku 2008 Národnú stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej 

republike (ďalej len NSIB), ktorá si stanovila za cieľ vytvoriť základný rámec 

informačnej bezpečnosti Slovenskej republiky. Súčasťou dokumentu je aj základný 

popis jednotlivých úloh s cieľom zabezpečiť ochranu celého digitálneho priestoru 

SR, mimo oblasti utajovaných skutočností, ktoré rieši NBÚ SR. NSIB a jej podporné 

dokumenty sa zameriavajú výhradne na oblasť neutajovaných informácií. Oblasť 

ochrany utajovaných informácií, teda priestor kybernetický spadá výhradne do 

kompetencie NBÚ, ktoré túto problematiku rieši vo vlastnej pôsobnosti v zmysle 

zákona č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov.  

Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len MF SR) ako ústredný orgán 

štátnej správy zodpovedný za túto oblasť a zastrešujúci orgán informačnej 

bezpečnosti vo vzťahu k ochrane neutajovaných údajov, do ktorého kompetencie 

spadá aj informačná bezpečnosť verejnej správy, pomocou svojich príslušných 

sekcií a odborov usmerňuje tvorbu koncepcií informačných systémov verejnej 

správy, vydáva štandardy a koordinuje oblasť bezpečnosti týchto systémov a 

správy internetu a vypracúva ďalšie materiály dotýkajúce sa informatizácie 

spoločnosti a verejnej správy; monitoruje, analyzuje a hodnotí stav bezpečnosti 

informačných systémov verejnej správy ako aj informačných systémov pracujúcich 

s osobnými údajmi a zastupuje SR v medzinárodných inštitúciách pre informačnú 

bezpečnosť [Národná stratégia pre informačnú bezpečnosť v Slovenskej 

republike, 6]. Úlohou MF SR je zároveň vykonávať pravidelné prieskumy stavu 

informačnej bezpečnosti. V podmienkach MF SR bol zároveň zriadený poradný 

koordinačný výbor - Komisia pre informačnú bezpečnosť. Úlohou tejto komisie je 
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pripravovať návrhy a stanoviská pre oblasť ochrany a bezpečnosti informačných 

systémov verejnej správy, vyjadrovať sa k bezpečnostným štandardom, navrhovať 

a skúmať návrhy právnych noriem a relevantných materiálov týkajúcich sa 

informačnej bezpečnosti a zriaďovať pracovné skupiny pre plnenie stanovených 

úloh. 

Problematika ochrany utajovaných skutočností v kybernetickom priestore 

spadá do kompetencie NBÚ SR ako ústredného orgánu štátnej správy pre ochranu 

utajovaných skutočností, šifrovú službu a elektronický podpis.1 Problematika 

ochrany utajovaných skutočností a informácií je vo vládnych dokumentoch 

vyčlenená z digitálneho priestoru a tvorí samostatný kybernetický priestor. 

Ochranu utajovaných skutočností upravuje Koncepcia ochrany utajovaných 

skutočností v SR z roku 2007 a Koncepcia šifrovej ochrany informácií v SR z roku 

2008 spolu s Návrhom opatrení pre zabezpečenie kybernetickej ochrany v SR, 

vypracované NBÚ SR.  

Keďže je v záujme ochrany digitálneho priestoru potrebné rozvinúť bližšiu 

spoluprácu v oblasti ochrany utajovaných skutočností a informačnej bezpečnosti 

celého digitálneho priestoru Slovenskej republiky, Uznesením Bezpečnostnej rady 

SR č. 218 z roku 2008 bol NBÚ SR učený ako národná autorita pre riadenie 

kybernetickej ochrany, a teda poverený riešením otázok spadajúcich do tejto 

oblasti a určený za kontaktný bod pre spoluprácu s NATO. NBÚ ako národná 

autorita pre kybernetickú ochranu zaisťuje taktiež ochranu elektronicky 

vymieňaných utajovaných skutočností. Vo februári 2009 podpísal Národný 

bezpečnostný úrad, ako jeden z prvých národných bezpečnostných autorít 

členských krajín s NATO Memorandum o kybernetickej obrane s cieľom rozvoja 

vzťahov a výmeny skúseností na expertnej úrovni v tejto oblasti. V tom istom roku 

vzniklo v podmienkach NBÚ špecializované pracovisko počítačovej bezpečnosti a 

reakcie na incidenty SK CSIRC s cieľom koordinovať kybernetickú obranu, zvyšovať 

bezpečnosť informačných systémov a podieľať sa na medzinárodnej spolupráci 

[Národný bezpečnostný úrad 2001- 2011, 23]. Medzi ďalšie kritické oblasti 

z pohľadu kybernetickej bezpečnosti patria ochrana osobných údajov 

a elektronický podpis. Na základe platnej legislatívy spadá ochrana osobných 

údajov do kompetencie Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

                                                           
1 

 § 70, Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a do-
plnení niektorých zákonov. 
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(ďalej len ÚOOÚ SR) a oblasť elektronického podpisu do kompetencie NBÚ. 

Problematika elektronického obchodu patrí do pôsobnosti Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len MH SR). Počítačová kriminalita patrí 

do pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a Ministerstva 

vnútra Slovenskej republiky (MS SR, MV SR), existujúca legislatíva pokrýva aj túto 

oblasť. 

Napriek vyššie uvedenému členeniu zodpovednosti za rôzne aspekty 

kybernetickej bezpečnosti v podmienkach Slovenskej republiky absentuje ucelená 

koncepcia informačnej bezpečnosti Slovenskej republiky, ktorá na jednej strane 

podchytí národné záujmy v tejto oblasti a na strane druhej zabezpečí realizáciu 

politických cieľov. Mala by jasne stanovovať aký druh spôsobilostí SR potrebuje na 

zabezpečenie svojich národných záujmov. Vláda musí brať pri jej komplexnej 

príprave do úvahy množstvo svojich bezpečnostných záujmov, ktoré niekedy 

môžu byť tiež v kontradikcii [CZOSSECK, PODINS 2010]. Slovenská republika si 

síce uvedomuje dôležitosť obrany kybernetického priestoru, však k dnešnému dňu 

absentuje všeobecná právna úprava jednoznačne riešiaca stav a ambície 

Slovenskej republiky v oblasti obrany kybernetického priestoru a jeho bezpečnosti. 

Problematickou oblasťou v Slovenskej republike, ktorú v dostatočnej miere 

nepokrývajú strategické a politické dokumenty je spolupráca na národnej úrovni a 

jej nástroje, zapojenie súkromného a priemyselného sektora ako aj širokej 

verejnosti do zaistenia kybernetickej bezpečnosti [PITÁKOVÁ, 2010, 69].  

Ako už bolo spomenuté, ciele na budovanie spôsobilostí v rámci tzv. 

Národných cieľov NATO boli zahrnuté do úloh pre viaceré členské krajiny, 

Slovensko nevynímajúc. Národnou autoritou zodpovednom za splnenie 

požiadaviek NATO je NBÚ SR. V najbližších rokoch zrejme spojenci budú musieť 

komplexne vybudovať národné stratégie a procedúry vychádzajúc z Politiky NATO 

pre kybernetickú obranu. Bude nevyhnutné jasne stanoviť národnú riadiacu 

štruktúru v tejto oblasti, autoritu pre strategické plánovanie či vybudovať 

operačné centrum. Spravodajské služby by mali rozvíjať spôsobilosti jednak na 

detekciu hrozieb (tzv. situačné povedomie, situational awareness), ale tiež na 

aktívne rozviedne operácie (kybernetická špionáž). 

Členovia NATO budujú kybernetické tímy na boj aj obranu a inšpirujú tým 

zrejme aj MO SR. O vlastnej kybernetickej útočnej spôsobilosti preto aktuálne 

uvažuje aj Slovensko. „V členských štátoch NATO vznikla potreba mať podobné 
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tímy pripravené na okamžitý zásah pri obrane štátu samostatne alebo s inými 

štátmi. Teraz je o tom predčasné hovoriť, keďže všetko závisí od našich finančných 

možností", potvrdila hovorkyňa MO SR v júni 2013 a zároveň potvrdila, že 

ministerstvo zvažuje financovať vlastnú vojenskú jednotku na riešenie 

počítačových incidentov (CSIRT). Takýto tím už u nás funguje na ministerstve 

financií, no nie je útočný. Stráži funkčnosť dôležitých vládnych sietí, 

telekomunikačných operátorov či serverov elektrární [Slovensko chce 

kybernetickú armádu. Denník Sme. 26.6.2013; BUČKA, GONOS 2013]. 

ZÁVER 

Kybernetický priestor je novou a mimoriadne dynamickou doménou. 

Severoatlantická aliancia a jej členské štáty ešte len začínajú objavovať všetky 

výhody, ale aj hrozby, ktoré táto doména prináša. Na rozdiel od konvenčných 

zbraní však kybernetický priestor dáva relatívne veľké možnosti aj stále viac 

aktívnym neštátnym aktérom. Medzinárodné kybernetické „hry“, ktoré sú plné 

rôznorodých „hráčov“ prinášajú stále nové otázky o tom, čo to vlastne bezpečnosť 

a obrana znamená, a to ako z národného, tak aj z medzinárodného hľadiska, NATO 

a iné medzinárodné organizácie nevynímajúc. Je viac ako pravdepodobné, že 

hľadanie adekvátnych opatrení na zamedzenie existujúcich kybernetických 

hrozieb bude v nasledovných rokoch vyžadovať zásadné zvýšenie úrovne priority, 

ktoré tejto agende doposiaľ členské krajiny NATO, ale aj Aliancia samotná 

prikladali. 

Je možné konštatovať, že aj Slovenská republika si uvedomuje dôležitosť 

bezpečnosti kybernetického priestoru. Toto uvedomenie, okrem iných vplyvov, je 

tiež výsledkom rastúceho tlaku zo strany najmä NATO a EÚ, ktoré vyvíjajú viaceré 

iniciatívy na budovanie obranných spôsobilostí v tomto priestore. Napriek 

existencií viacerých stratégií, koncepcií a právnych úprav jednotlivých elementov 

kybernetického priestoru v podmienkach Slovenskej republiky, však k dnešnému 

dňu absentuje kvalitativína všeobecná právna úprava jednoznačne riešiaca stav 

a ambície Slovenskej republiky v oblasti obrany kybernetického priestoru a jeho 

bezpečnosti a tiež jasné vymedzenie zodpovedností a právomocí, čo bude 

potrebné riešiť vo veľmi krátkom časovom horizonte. 

Je dobré, že o tejto agende sa začína písať čoraz častejšie a že si ju začínajú 

všímať okrem odborníkov aj politici. Na zabezpečenie adekvátnych spôsobilostí 

bude jednoznačne potrebné vyčleniť personálne aj finančné zdroje. Aliancia si to 
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uvedomuje, a to aj kvôli tomu, že viacerí jej členovia cítili následky kybernetických 

útokov vo svojich krajinách. Je potrebné využiť ich existujúce skúsenosti a zabrániť 

výrazným škodám, ktoré by mohli vzniknúť kvôli šetreniu na nesprávnom mieste. 

Tak ako v každej oblasti, v ktorej je NATO zodpovedné za našu spoločnú obranu, aj 

a najmä tu platí, že Aliancia je len taká silná, ako silná je jej najslabšia súčasť. 
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INTRODUCTION 

Safety and security are  currently the most frequently used terms all over 

the world. Security issues  influence our everyday life directly or indirectly. 

We are facing several threats, the ones which are well known and which are 

currently seriously covered by protecting measures, but also those which are 

newly arising from current economic, social and geopolitical situation. Secu-

rity experts have to deal with new challenges in all public sectors. 

Transport system is a backbone of an economic and social existence of 

our society. Therefore, it is one of the most important sectors concerning 

population all over the world, whose prosperity depends on the proper, 

effective functioning of all the sectors of the transport system and  traffic 

infrastructure. For that reason, a requirement calling for their safety and 

security is  essential and vital.  

THREATS AND THEIR ORIGIN 

We are witnessing globalisation of the world, but does that also mean 

global safety? The answer is “NO”. This directly refers to the traffic as well as 

to  a pace in which it has  recently increased itself and keeps increasing. The 

traffic infrastructure is developing in a slower pace but  the demands im-

posed on it keep increasing. 

On the other hand, the traffic system faces safety threats. Except for the 

well-known threats, which often acquire new forms, there are also many 

new ones, which have only been implied so far or are even unknown.    

Providing we perceive the traffic as a structured system with three basic 

components, those being a traffic route, a transport vehicle and traffic par-

ticipants (both active and passive), we can say that the safety threats might 

fall on some of them or all of them at the same time. Consequences then 

relate to  local and global safety with negative impacts on health  and peo-

ple´s lives (both traffic participants and those uninvolved in the traffic sys-

tem) and damages on properties (transport road, infrastructure, and trans-

port vehicles), which often bears no direct relation to the traffic.   

Traffic safety is a phenomenon with certain regularities, yet at the same 

time it is influenced by various casual phenomena. The traffic and its safety 
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system keep evolving. Transport vehicles support this fact the most and in 

the most apparent way. 

A relation between the transport road and transport vehicles has  been 

the subject of many extensive research in several countries of the world for 

many years. Terms such as “intelligent road” or “intelligent highway” are 

likely to become reality in not-so-distant future. These trends may be re-

ferred to as “an intelligent traffic system”. Although the above mentioned 

facts refer to the road transport, this term may also relate to all the other 

kinds of transport.  

This may suggest that the vulnerability of traffic systems is due to  a technical 

enhancement of their components decreasing. This is however partially true. In 

order to understand the issue in a better and more complex way, it is necessary to 

know all the threats the traffic system faces. Generally, safety threats jeopardizing 

the traffic may be classified into three groups, based on their origin: 

1. “objective” (without human participation, occurring independently of hu-

man action): a) Technical breakdowns; technological imperfections 

and accidents (on transport roads, in transport vehicles), b) Natural 

catastrophes (seismic; volcanic; climatic);  

2. “subjective” in transport (caused by traffic participants – active or 

passive or by other human actions): a) Subconscious – unconscious 

actions (e.g. those influenced by health or other acute problems), b) 

Conscious actions – intentional or unintentional (e.g. impassiveness, 

negligence of duties, unpredictable actions under the influence of 

alcohol, arrogance, aggressiveness, …); 

3. “external” attacks on the traffic system: a) Individual and/or organised 

crime (e.g. theft of goods and transport vehicles transported, includ-

ing violence towards personnel, …), b) Terrorism – individual and/or 

organised (e.g. attacks applying the “CBRNE” threats, which stands 

for “chemical, biological, radioactive, nuclear, explosive”, or cyber-

netic). 

RISKS AND CONSEQUENCES 

Supposing these threats become real, they result in emergency situations 

(ES), often in crisis situations with undesired consequences. It is thus crucial 
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not only to identify them, but also to analyse them and know the vulnerabil-

ity – the weak points of the traffic system – in details. The probability that 

the threat “turns” into the emergency situation varies and needs to be ana-

lysed. The consequences of the emergency situations may be and are  seri-

ous in various manners. All of these emergency situation aspects in transport 

must be researched rigorously and must become the object of a risk assess-

ment. A risk represents a function of the probability (the occurrence of the 

ES) and a severity of consequences. There are various effective risk assess-

ment methods. 

Each emergency event requires a detailed analysis, within the scope  in 

which the causes of their occurrence, course, consequences and measures  

and suggestions are researched. The very first aim of the measures is to re-

cover the system and its full-valued functionality. Another  aim of the meas-

ures to be implemented is to eliminate the risk. As the risk is expressed by 

means of two parameters, measures and recommendations may and should 

focus on the two following areas: 

The area focusing on decreasing  the probability of the ES occurrence 

(prevention). The are  focusing on  decreasing  the severity of consequences 

supposing the ES has already occurred. 

EXAMPLES OF EMERGENCY SITUATION IN TRANSPORT SYSTEM 

For the purposes of illustration, some characteristic or typical emergency 

events shall be mentioned, which “evolved” from the above mentioned 

threats. Threats originating in technical breakdowns and/or technological 

imperfections are rare, yet not non-existent. Unfortunately, the threat like 

that also occurred in Slovakia. During the construction of a highway bridge 

which was under construction, there was a failure in a technological device. 

A supporting scaffold while an in-situ cast bridge was being concreted. This 

happened in November 2012 (figure 1). A “crisis situation” with fatal conse-

quences and major economic damage occurred. The case is still being inves-

tigated, though partial information suggests inaccuracies in the process of 

designing the technological supporting scaffolding. 
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Figure 1. A view at the area of the breakdown of a technological device during the construc-

tion of a highway bridge  

The traffic infrastructure is often threatened by natural catastrophes. 

One of the biggest took place in 1995 in Kobe, Japan, during an earthquake, 

leaving the city almost totally destroyed. Seismicity is a natural phenomenon 

which does not pose a major threat to our area. The probability of occur-

rence – the occurrence of an emergency event due to this threat is much 

lower than in some other parts of the world. The severity of consequences, 

however, may be exceptionally high. Although this is mainly related to the 

stricken area, from the perspective of traffic, it has supraregional impacts, as 

for a long time, the “supraregional and global” part of the traffic system is 

interrupted. Volcanic threats in Slovakia as well as in central Europe are 

rather improbable, too. Their impacts are of supraregional or even global 

character, as the volcanic dust threatens air transport in a very large area, 

for instance. Another natural catastrophe, that being floods, is not that rare 

in Slovakia. It threatens the land transport and the probability of its occur-

rence and occurrence of an emergency situation is rather high. Also, the 

seriousness of consequences is high and therefore floods represent a large 

and serious risk for the traffic system. 

Except for ground communications and railway tracks being flooded, thus 

made dysfunctional, it may also result into damages in civil engineering ob-

jects, mainly bridges, the repair of which is demanding in terms of time and 
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finances. In case of the so-called flood flow, bridge bases get underwashed, 

as it portrayed in the picture, which exemplifies a breakdown of a bridge 

over the Ondava River (Figure 2). Subsequently, the bridge, as well  as the 

road leading through it, is put out of order for  several months. 

In the world, some cases regarding breakdowns (destruction) of bridges  due 

to wind have occurred. In 1940, in the USA, shortly after it had been put in 

use, the Tacoma suspended bridge collapsed [Leonhardt 1982]. As the wind 

speed was 19 m/sec, the bridge started to oscillate, and then it achieved the 

resonance and collapsed (a picture made by an accidental witness at that 

time in Figure 3).  

 

 
Figure 2. A bridge damaged as a result of a flood. 

As this happened under the circumstances of a relatively low wind speed, 

the case became an object of extensive research which resulted in the bases 

of the so-called wind engineering. There were clarified many phenomena 

related to the impacts of wind on engineering constructions which had been 

unknown. Mainly due to that, currently, the impact of “normal” and fre-

quently occurring wind does not pose any real threat any more. However, 

what remains an actual threat are other phenomena related to high-speed 
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wind, such as typhoon, tornado or hurricane. As a result of global climatie 

changes, these threats are becoming real even in the Central Europe. 

 
Figure 3. The collapse of Tacoma bridge after it had resonated due to wind 

The second group of threats (those of subjective character) refers mainly 

to such emergency events as traffic accidents. According to the World 

Health Organization, road traffic injuries caused an estimated 1.24 million 

deaths worldwide in the year 2010 and millions of others get injured or even 

permanently handicapped [World Health http://www.who.int]. Fortunately 

the most severe effects of road accidents are decreasing as it is shown in 

figure 4 (the situation in European Union is presented for the period from 

the years from 1991 up to 2014 [Road safety  http://ec.europa.eu]). While 

the curves expressing number of accidents and the number of injured are 

nearly parallel during whole period, the third curve representing fatalities 

decreases much faster. The reason of this effect consists in the effective 

technical protective measures mainly in vehicles – as mentioned above. 
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Figure 4. Road safety evolution in EU. Evolution of fatalities, accidents and injured in EU.  

The most serious traffic accidents are those which happen in tunnels, 

whereas the greatest threat is posed by fire. As the traffic intensity in-

creases, bigger and bigger portions of it shall be situated in tunnels. In the 

European Union, there are more than 50 road tunnels longer than 1 km. A 

fire (either accidental or intentional) poses a highly probable threat. The 

temperature reaches 1200°C within 5-6 minutes and within 20 minutes, it 

reaches 1300°C. Such temperatures might then remain unchanged for sev-

eral hours, as it shown by the RWS fire curve valid in cases of fires in tunnels. 

In 1999 during the one of the biggest fires in the Mont Blanc tunnel 39 peo-

ple died. The “cooling” of the tunnel took 15 days – and it was only after 

that,that inspecting and diagnostic works could have been done. Primary 

damages represent engineering reconstruction works. After the fire of 1999, 

380 million euros were invested to completely rebuild the tunnel, making it a 

world reference in terms of safety [Autoroutes et Tunnel 

http://www.atmb.com]. Secondary damages – demanded expenses (such as 

those on diversion routes  during more than three years the tunnel was 

closed) were almost three times as high as the primary ones. 

Terrorist attacks on traffic system represent the newest and an excep-

tionally serious threat. The traffic system, as well as the ground transport 
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being a part of it have been and still are an easy and thus a “favourite” target 

of attacks. Those may focus on transport rods, transport vehicles, engineer-

ing construction objects or information and communication traffic systems. 

These attacks are realized by different terrorist groups, or by individual ter-

rorists – individuals. Besides such attacks, the land transport is an area of 

interest for economic crime as well. 

Within the range of the solution of CARONTE, a European research pro-

ject (“Creating an Agenda for Research ON Transportation sEcurity”) 

[Caronte, a European, http://www.caronte-project.eu], attacks on traffic 

systems during the period of years between 2000 and 2013 were re-

searched. More than 400 attacks, most of which were terrorist attacks, were 

processed. Attacks took place on all continents, in more than 32 countries. 

1921 people died as a result of them and 6962 people got injured. The se-

verity of consequences was expressed by means of stages ranging from the 

most serious ones (an exceptionally large number of people who died there 

and many people got seriously injured, exceptionally large economic dam-

ages and dysfunctional traffic system) – the S7 stage to the least serious 

ones – S1 (no people died there, nor  there was any damage to health, tem-

porary damage to the system, negligible economic damages). There were 

also attempts for attacks which were unsuccessful or inhibited at the end of 

the day and they were classified into the stage covering potential conse-

quences (which might be serious). Mainly in Europe, there have been many 

unsuccessful/inhibited attacks as well as attacks which were finished, yet 

there were no victims (no death or injuries) – with not very severe conse-

quences (S1 and S2). 

The first aim consisted in the analysis of previous attacks on land trans-

port with the help of some catalogue form, which comprises a specific list of 

attacks with the available information. Consequently, this catalogue was 

analysed and evaluated, mainly in the terms of severity of effects and secu-

rity measures taken after the attacks. It should help to improve the transport 

security system in the future. 

Generally, each emergency event was analysed  regarding the following 

four aspects:  

− causes (the situation before attack),  
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− course of the attack,  

− consequences and  

− security measures taken after the attack. 

Each of these four aspects is quite difficult, and it usually consists of more 

sub-parameters which could be subdivided into further groups. That is, why 

we have to perceive the analysis of previous attacks multi-parametrically. 

For example, causes of the terrorist attacks, which have roots in  certain 

conditions and in a specific socio-economic situation before the attack, could 

be divided at least into two groups. Both of them have common basis – ex-

tremism and fanaticism. It could emerge from the national, ethnic or reli-

gious intolerance. This is only one point of view, but we have to also take 

into account certain economic conditions and the status of different nega-

tively aggrieved groups of population in the society. 

Consequences will appear in the form of human casualties as a damage to 

lives and health of the participants of transport, and/ or in the form of eco-

nomic losses. Economic losses can be further divided into two groups. Pri-

mary losses consist of immediate material damages to the vehicles on the 

road and on the objects of the transport infrastructure. Secondary losses are 

for example economic damages which happen due to traffic restriction, or 

due to short or long-term using of the detour routes during the road and 

other related traffic infrastructure reconstruction after the attack. Other 

losses can arise in the area of logistic ensuring in the transportation of goods 

(delay or cancelation of delivery). The project team did not consider negative 

environmental impacts. 

Security measures taken after the attack can be divided into the two 

groups. The first group has an operative character; it has to be accepted 

immediately, for example, due to the mitigation of the primary conse-

quences. The second group of security measures result from the recom-

mendations adopted as a conclusion of the emergency events investigation.  

These security measures should be adopted in the future in the form of 

prevention focused on two areas: reduce (or completely eliminate) threats, 

that is,  to reduce the risk of emergency event occurrence; reduce the range 

of the consequences. 
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Figure 5. A diagrams of the frequency of attacks on traffic systems depending upon the severity of 

their consequences – in the world (on the left) and in Europe (on the right). 

CONCLUSION  

Traffic security risk eventually causing  traffic accidents is generally ac-

cepted risk by the  whole human society. The majority of  population takes 

part in the transport system ever day - knowingly and wilfully.  But  conse-

quences of the road accidents in the EU are very serious : more than 70 

people die every day. On top of that, on every death on Europe's roads there 

are  4 permanently disabling injuries  estimated such as a damage to the 

brain or spinal cord, 8 serious injuries and 50 minor injuries [Road safety, 

http://ec.europa.eu]. This fact is considered a part of a daily life, a matter of 

course. Everybody, the staff and/or passengers willingly enter the road 

transport system accepting the well-known risk. 

On the other hand, the society in general does not accept  violence,  bru-

tality – terror nor in the transport system, even if the consequences are 

much less serious (much less fatalities, injured). The development and appli-

cation of effective measures against  terroristic attacks in the land transport 

or against  terrorism in general is the main challenge nowadays. Whatever is 

targeted by the terror, it directly or indirectly affects the transport in very 

negative way. The transport is a very complex system with many variable 

parameters. Therefor the scientific research has unsubstitutable position in 

the future safe and secure transport system preservation.   
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EU, Russia, Georgia, Ukraine – analysis and forecast  

UE, Rosja, Gruzja, Ukraina - analiza i prognoza 

Streszczenie: Unia Europejska jako unia polityczna i 
gospodarcza kiedyś opierała się na rosnącej inte-
gracji. Ale po procesach integracyjnych, które 
miały miejsce w 2004 i 2007 roku większość 
państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej 
wyraziły obawy związane z rozszerzeniem UE. W 
2004 roku koncepcja integracji bez rozszerzenia 
ewoluowała. Koncepcja ta znalazła odzwierciedle-
nie w EPS i jej późniejszej edycji regionalnej, znanej 
pod nazwą PE. Krytycy rozszerzenia UE twierdzili, 
że z geostrategicznego punktu widzenia, stosunki 
zagraniczne WE i krajów sąsiadujących były mniej 
ważne dla Europy. Jednakże Europejska Polityka 
Sąsiedztwa i PE stały się przedmiotem rosnącego 
zainteresowania dla krajów partnerskich. Kraje 
sąsiadujące z WE postrzegają WE jako znaczącego 
gracza, zarówno pod względem ekonomicznym, 
jak i wzmocnienia bezpieczeństwa. Dodatkowo 
inicjatywy sąsiedzkie WE stały się szczególnie 
ważne po wydaniu dokumentu "Ocena stosun-
ków zewnętrznych UE". Status "wiarygodny silny 
gracz globalnym" KE zależy od tego, czy WE będzie 
w stanie pozytywnie wpłynąć na kraje sąsiadujące i 
bezpieczeństwo świata. Kraje partnerskie i na-
ukowcy doszli do wniosku, że EPS nie udało się 
sprostać oczekiwaniom - począwszy od jego 
wprowadzenia w 2004 roku, ponieważ stało się 
jasne, że zespół zaburzenia dwubiegunowego 
między Wspólnotą Europejską a Rosją intensyfi-

Abstract. The European Union as a political and 
economic union used to be based on the increas-
ing integration. But after the integration processes 
that took place in 2004 and 2007 the most of EC 
member states expressed concerns about the EU 
enlargement.  In 2004 the concept of integration 
without enlargement evolved. This concept has 
been reflected in the ENP and its subsequent 
regional addition, known under the name of the 
EP. The critics of EU enlargement argued that from 
the geo-strategic point of view EC foreign relations 
and EC neighborhood was less important to 
Europe. However, the European Neighborhood 
Policy and the EP have become a subject of grow-
ing interest for the partner countries. EC neighbor-
ing countries perceive EC to be a major player in 
terms of both economical empowerment and 
security. In addition, EC neighborhood initiatives 
became especially important after the document 
"Evaluation of EU external relations" was released . 
The "reliable strong global player" status of EC 
depends on whether EC will be able to positively 
influence the neighboring countries and the world 
security. Partner countries and the researchers 
came to the conclusion that the ENP failed to 
meet the expectations – starting from its introduc-
tion in 2004, since it became obvious that bipolar 
disorder syndrome between the EC and Russia 
was intensifying. Consequently, in 2009 the EC 
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kował się. W konsekwencji, w 2009 roku Komisja 
Europejska opracowała nowy program Partner-
stwa Wschodniego, jako dalszy wymiar wschod-
niego EPS. PW - to dwustronne i wielostronne 
inicjatywy polityczne, które koncentrują się na 6 
sąsiednich krajach Europy Wschodniej. Grupa ta 
obejmuje 3 południowe kraje kaukaskie - Azerbej-
dżan, Armenię, Gruzję i Białoruś, Mołdawię, Ukra-
inę. Spośród tych państw Armenia ma orientację 
zdecydowanie prorosyjską, Azerbejdżan gra na 
dwa fronty, podobnie jak Białoruś, stąd Gruzja, 
Mołdawia, Ukraina pozostają ściśle w orientacji 
proeuropejskiej mając Rosję jako główną prze-
szkodę na drodze. Rosja obecnie prezentuje się 
jako agresor, który dąży do przywrócenia impe-
rium sowieckiego, podporządkowania krajów 
sąsiadujących, stworzenie struktury, takiej jak CIS 
lub Unii Euroazjatyckiej, która sprzeciwia się UE i 
kontroluje stany wschodnie, bogate w zasoby 
naturalne oraz ogromne rynki, dzięki czemu Rosja 
może dyktować przebieg polityki w stosunku do 
krajów zachodnich. 
 
Słowa kluczowe: Unia Europejska, Rosja, Gruzja, 
Ukraina, sankcje, współzależność asymetryczna 
 

developed a new program for the Eastern Part-
nership, as an ENP further eastern dimension. EaP 
– this is a bilateral and multilateral political initiative 
that is focused on 6 neighboring countries of 
Eastern Europe. This group includes 3 South 
Caucasian countries - Azerbaijan, Armenia, Geor-
gia and Belarus, Moldova, Ukraine. Out of these 
states Armenia has a strongly pro-Russian orienta-
tion, Azerbaijan plays both ends, the same is true 
for Belarus, hence, Georgia, Moldova, Ukraine 
remain strictly of pro-European orientation having 
Russia as a main obstacle in its way. Russia now 
presents itself as an aggressor, which strives to 
restore the soviet empire, subordinate neighbor-
ing countries, create a structure such as the CIS or 
the Euro-Asian Union, which will oppose the EU 
and control the eastern states rich in natural 
resources and with huge markets, thus allowing 
Russia to dictate the policy course to the Western 
states. 
 
 
 
Key words: European Union, Russia, Georgia, 
Ukraine, sanctions, asymmetrical interdepend-
ence. 
 

Received: 03.2016 Accepted 06.2016 

 

EU and Russia:  Legal bases of Russia-EU cooperation were laid in 1984 

and acquired the bipolar disorder syndrome from the very beginning.  The 

causes of disorder are the maniacal political ambitions, namely:  

From the side of Europe:  To tame Russia – impossible because of Russia’s 

increasing military potential; from the side of Russia:  To dominate the world, 

proved by annexation of Georgia (Abkhazia, Samachablo), wars in Ukraine 

and Syria.  

From the side of Europe: Full annexation of Russian market – managed to 

a certain extent, but it has become dependent on the Russian market; from 

the side of Russia:  Increased economic dependency of Western countries on 

its natural resources, in particular: on oil and gas - the issue became urgent 

in 2003, when the US and The Great Britain invaded Iraq and toppled the 

government of Saddam Hussein, which led to increased confrontation be-
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tween the energy-rich and the dependent on them countries. The energy 

security is the major problem for EU in relation with Russia, where Russia 

has always effectively managed to cause dissension among the EU member 

states.   At the moment, Russia is actively seeking to establish an asymmetric 

interdependence with the European Union. Russia is trying to create an envi-

ronment in which the European Union is more dependent on Russia than 

Russia would be on the EU. In addition, demand for energy in China and 

India is increasing further exacerbating the political ambitions of Russia.  

From the side of Europe: an attempt to shift the transit routes to the 

south – till the eighteenth century the major trade routes were passing in 

the south of Russia leaving Russia out of economic and political games; from 

the side of Russia: The control over world transit routes - this is the double 

Trojan syndrome, the main reason of war between the Greek and the Trojan 

was the control over trade routes; currently, the situation is reflected in the 

following: Cyprus and Greece are defending Russia’s interest in EU and ham-

per the decision-making that led to the emergence of strategic pragmatism, 

namely: France, Germany, Italy, Spain and Finland have built their relations 

with Russia based on personal benefits that are far from the common (glob-

al) interests.  

In general, it is obvious that the European Union can more easily cope 

with the problems posed by the Russian side if unified. It is also logical that 

the relationships between them should be direct and of bilateral benefit, but 

it is not like this and many Europeans perceive dependence on Russian ener-

gy, particularly on gas, as a threat since Russia uses gas as a political weapon 

and cannot be viewed  as a reliable provider. In addition, Russia is effectively 

pursuing the policy of “divide and rule”: Russian Gazprom unities with differ-

ent European companies in return for various economic and other types of 

benefits, it is planning the implementation of the same policy in Georgia as 

well.  

The answer to the question if the bipolar disorder could be eliminated is 

no; it can only be weakened and it would be possible if Europe could pro-

duce its own gas, or if the gas pipelines from east would cross the southern 

countries bordering Russia – i.e. Georgia, or if an area of mutual importance 

is found, where both sides recognize the interdependence on each other: in 
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May 2003, at St. Petersburg summit, Russia and the EU agreed on creating 

four "common spaces" to enhance cooperation in the long term, they also 

signed the document of common interests and values. The agreement in-

cluded cooperation in the following areas: 1) Common Economic Space on 

economic and the environment issues; 2) Common space on freedom, secu-

rity and justice issues; 3) Common space on external security, including crisis 

management and non-proliferation of nuclear weapon; 4) Common space on 

research and education, including cultural aspects. 

In May 2005 at Moscow Summit an action plan was drafted for identify-

ing the needs to be addressed to ensure the executing the above-mentioned 

agreement. But, this remained just an attempt since the main cause of bipo-

lar disorder is Russia, and as known in medicine this is a disease difficult to 

cure.  

Let’s review the "common spaces" of Russia-EU cooperation in more de-

tails:  

Common Economic Space  

As mentioned above, in May 2003, at St. Petersburg summit, Russia and 

the EU agreed to set up long-term cooperation economic action plan. It 

should be noted that in EU-Russia economic cooperation the energy re-

sources are the most important component. It is well known that Russia is 

the world's largest producer of natural gas and together with Saudi Arabia, 

the largest oil exporter too. Russia holds 20% of the world's natural gas re-

sources and 5% of the oil reserves.    

The bilateral energy partnership between Russia and the EU is rather 

strong. The energy resources, which the EU purchases now from Russia con-

tributes to current economic potential of the country and maintenance of 

the living conditions of its’ population, otherwise the EC- sanctions over Rus-

sia could provoke another workers and peasants revolution in Russia. In 

turn, many EU countries depend on Russia's Gazprom, however, recently 

Europe is trying to gain energy independence from Russia by all means. In 

this regard, it is worth emphasizing that the European states are putting 

efforts in shale gas extraction, which is carried out with the help of the 

Americans. According to foreign media reports, the active works are under-

way for shale gas extraction in Europe as an alternative to the Russian gas. 
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Up to 40 oil companies work in this direction in Europe. Oil giants such as 

"ExxonMobil" and "Royal Dach Shel", have already acquired licenses for 

shale gas production in Sweden, Poland, Germany, France and Austria. This, 

as analysts say, will significantly reduce the future dependence of Europe on 

Russian gas, and then Russia will stay out of political game of the Western 

countries and it will be forced to declare war against the energy-rich eastern 

states and create tension to Western countries by controlling them [Europe-

an Union Committee 2015].  

Common space on freedom, security and justice  

With regard to Human rights the European Union issued following chal-

lenges with Russia: the human rights in Chechnya and in the rest North Cau-

casus, including torture and ill-treatment, freedom of expression and free-

dom of the media, civil society situation in Russia, especially in the direction 

of the situation of non-governmental organizations, the operation of judicial 

system, including independence of the court, to monitor the human rights 

protection by state law enforcement agencies, including racism and xeno-

phobia, violations during elections. However, Russia continues to violate the 

human rights in annexed areas of Georgia (Abkhazia, Samachablo) (the har-

assment against ethnic Georgian population and against mixed families is 

common) in Crimea, in Ukraine.  

Common Space on External Security  

The EU and Russia have agreed to enhance cooperation on foreign secu-

rity issues, because both of them have a special responsibility for the securi-

ty and stability of the European continent and beyond.  

The EU has a special interest in Russia in terms of stability on the Europe-

an continent. The regional conflicts in Moldova (Transnistria) and in South 

Caucasus (Abkhazia, Samachablo and Nagorno-Karabakh) are regularly dis-

cussed.  The EU also emphasizes on enhancing democracy in Belarus.  The 

negotiations are underway in connection with the Transnistria conflict under 

the 5+2 format uniting 7 actors: Moldova, Transnistria, Russia, Ukraine, USA, 

OSCE and EU.As to the South Caucasus conflicts, the negotiations are un-

derway under the Geneva Format.  The mentioned discussions give partners 

a chance to express their opinions on this or that issue, and at the same time 

create a platform for joint decision-making, however, joint decisions are 
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ineffective, because Russia does not want to renounce its own ambitions, in 

the contrary it is presented as a major political player, evidenced by the start 

of hostilities in Syria, creeping annexation in Georgia.  

Common Space on research and development, education, culture 

The main purposes of Russia-EU cooperation in this field are: Promotion 

of science, art and culture, the mobility of artists in different countries, in-

tercultural dialogue and acquainting with the unique cultural heritage of the 

European people. But, here, too, it should be noted that Russia does not 

fulfill its commitments, and commits the redirection of historical affiliation of 

the cultural monuments, for example, the tenth century Bedia Monastery in 

Abkhazia in new historical studies is referred to as the Abkhaz cultural herit-

age by the Russians, and at the same time they try to separate Abkhazian 

and Georgian culture in favor of the Abkhazian one; the Russian archaeolo-

gists works within the frames of the "revival of South Ossetia" are worth 

mentioning. About this works on April 27, the director of the Tskhinvali Re-

search Institute Robert Gagloev declared at the conference that on the oc-

cupied territory Russian archaeologists discovered significant artifacts of 

Stone Age. It is important that these artifacts were transported to Russia to 

be exhibited in Hermitage, i.e. they permanently left the Georgian historic 

values with them.  

The confrontation between Ukraine and Russia and the sanctions imposed 

by the EU against Russia: Relations between Russia and Ukraine were esca-

lated from November 2013, when under pressure from Russia Ukrainian 

President Viktor Yanukovych refused to sign an association agreement with 

the EU. This fact led to mass demonstrations in different cities of Ukraine. 

The epicenter of the demonstrations was in Kiev, on Independence Square. 

Later, the protest movement was given a name of "Euromaidan”. The con-

frontation between the government and the " Euromaidan " ended on Feb-

ruary 24, 2014 with the victory of "Euromaidan" as a result of which the 

Government of Ukraine fled the country.  

After the victory of “Euromaidan” Russia started to openly support the 

destabilization in Ukraine.  After a few weeks of Yanukovych's resignation, in 

March 2013, Russia held a referendum on the future status of the Crimean 

Peninsula. The majority of the participants in the referendum under the 
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pressure from Russia voted for Crimea to join Russia. The international 

community did not recognize the results of the referendum; they accused 

Russia in annexation of Crimea and imposed sanctions. This was the first 

round of sanctions. The EU, the US, Canada, Norway, Australia and Japan 

restricted the entrance of those Russian and Ukrainian officials, who were 

directly related to the annexation of  Crimea, but it looked more a childish 

behavior from the side of these states, this ineffective measure further en-

couraged Russia and it sparked new controversy in the eastern Ukrainian 

cities. Although the West intensified the second round of sanctions and the 

US and the European Union expanded both personal sanctions against Rus-

sian officials and blocked 17 of the Russian companies’ business transactions 

in their area, but it was also a childlike decision, although shortly after the 

second round of the sanctions, the third round of sanctions followed.  EC 

expanded its sanctions against 23 Russian citizens and 21 companies, but it 

also proved ineffective. EC's third round of sanctions covered most of the 

government-owned banks. An embargo was imposed on trade with Russia 

on energy and military technology. Despite the 3 rounds of sanctions, Russia 

still continued supporting the separatists and tried to increase the number 

of Russian troops and equipment on the territory of Ukraine; this was fol-

lowed by a fourth round of sanctions from the European Union and the re-

sult was still zero. New EU sanctions were imposed against 22 Russian com-

panies and 24 Russian government officials. The new sanctions covered big 

companies, such as: "Rosneft", "Gazpromnepti", "Transneft", "Kalashnikov" 

and others. Companies were prohibited from attracting the capital from 

Western markets and they were restricted the access to technology. But, 

none of these sanctions brought any result, Russia continues its unlawful 

actions with the neighboring countries, the question arises whether the total 

isolation of Russia is necessary? In my opinion, such drastic measures are 

necessary. The economic sanctions imposed by the West towards Russia 

resulted, for example in negative trends in the Russian stock markets, gradu-

ally depreciating ruble (currency), the outflow of foreign capital; the interna-

tional reserves are shrinking, consumer products are getting more expen-

sive, economic growth forecast is decreasing from 3 to 0.5%, and unem-

ployment is increasing. But, it is not enough to intimidate Putin.  



EU, Russia, Georgia, Ukraine – analysis and forecast   

 342 

If the EU and the US were more strict and well-timed with their sanctions 

against Russia, when it launched the war in Abkhazia and Samachablo 

(Tskhinvali region), we would not have the annexation of Crimea and the war 

in Ukraine, and now, as the British Foreign Minister, Philip Hammond 

quotes, Putin’s actions, including the annexation of the Crimea and eastern 

Ukraine, use of Russian troops to destabilize the eastern Ukraine, threaten 

the security of sovereign states in Eastern Europe. Hammond also notes that 

- Vladimir Putin does not want to follow the world rules, which is why Russia 

is the most serious threat to Great Britain.  We would add: Putin poses a 

threat to the world security as well. 

Conclusion: Based on the reviewed material we may concluded that the 

crisis in Georgia and Ukraine proved to be an important turning point in the 

relations  between Russia and EU and the EU sanctions played their part in 

the current negative processes underway in Russian economy.  It is obvious 

that the Europe is trying to influence Russia with its sanctions and regula-

tions, but this is just an attempt. Despite the fact that the conflicts in Georgia 

and Ukraine are now having the status of "frozen", it is a huge threat to 

Eastern Europe and then to the states of Central Europe as well.   

SUMMARY 

The article reviews the bipolar disorder, which is characteristic to EU-

Russian relations and finds its expression in:  

From the side of Europe:  to tame Russia. From the side of Russia: to dom-

inate the world;  

From the side of Europe:  the full annexation of Russian market.  From the 

side of Russia: increasing the dependence of European countries on its natu-

ral gas. From the side of Europe:  Shifting transit routes to the south. From 

the side of Russia: controlling the world transit routes.  

The article also briefly reviews the Russia-EU relations and their attitude 

towards Georgia and Ukraine, as well as the confrontation between Ukraine 

and Russia and in parallel to this conflict the sanctions imposed by the EU 

against Russia.  
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System zarządzania kryzysowego jako element  
bezpieczeństwa narodowego 

Crisis management system as an important element of national security 

Streszczenie: Ochrona bezpieczeństwa publicz-
nego to konstytucyjny obowiązek instytucji 
państwa narodowego, które zakreśla granice 
bezpieczeństwa i wypowiada się, co jest nie-
zgodne z bezpieczeństwem, a co zakłóca lub 
może utrudniać normalne funkcjonowanie 
państwa. Dlatego tak ważnym elementem 
zapewnienia bezpieczeństwa obywatelom 
danego państwa jest utworzenie systemu 
zarządzania kryzysowego. Artykuł zajmuje się 
problemami związanymi z zarządzaniem kryzy-
sowym w Polsce. Ocenie poddano system: 
powiadamiania ratunkowego, krajowy system 
ratowniczo gaśniczy oraz strukturę i organizację 
obrony cywilnej w Polsce. W roku 2013 Naj-
wyższa Izba Kontroli dokonała krytycznej oceny 
systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. 
Autorzy opracowania postarają się przybliżyć 
czytelnikowi problemy występujące w wybra-
nych elementach systemu zarządzania kryzy-
sowego. 
 
Słowa kluczowe: bezpieczeństwo państwa, 
system zarządzania kryzysowego, system 
powiadamiania ratunkowego, krajowy system 
ratowniczo-gaśniczy, obrona cywilna 
 

Abstract. Protecting public safety belongs to the 
state, which outlines the boundaries of safety 
and speaks which is inconsistent with the safety 
and interferes or may interfere with normal 
functioning of the state. That is why such an 
important element in ensuring the security of 
citizens of the State concerned is to set up crisis 
management system. The article deals with the 
problems associated with crisis management in 
Poland. We evaluated the systems: emergency 
notification, a national system of rescue and 
fire-fighting and the structure and organization 
of civil defense in Poland. In 2013, the Supreme 
Chamber of Control made a critical assessment 
of the crisis management system in Poland. 
Authors of the study will try to bring the reader 
to the problems of the selected elements of the 
crisis management system. 
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WSTĘP 

Konstytucyjny obowiązek instytucji państwa narodowego to działanie, które 

pozwala zidentyfikować co jest niezgodne z bezpieczeństwem jego obywateli, co 

zakłóca lub może utrudniać normalne funkcjonowanie państwa [Ura 1988, 124]. 

Bezpieczeństwo często rozważane jest w kontekście różnych okoliczności, w od-

niesieniu do rozmaitych podmiotów, także do przedmiotów. Są to konkretne oso-

by lub określone kolektywy ludzkie, określone działania, wykonywane role spo-

łeczne i profesje. Mogą nimi być też pojedyncze rzeczy bądź ich zbiory różnych 

rozmiarów. Chodzi o elementy istniejące w czasie, ograniczone, co do długości 

okresu swej egzystencji, posiadające jakiś początek oraz kres, w czasie swego ist-

nienia ulegające zmianom i wzajemnym oddziaływaniom z innymi przedmiotami 

(obiektami) lub podmiotami bezpieczeństwa [Piwowarski, Zachuta 2013, 18]. 

Wszystko to sprawia, że są one wystawione na wiele zagrożeń, wymagają, za-

tem stałej dbałości, gdyż bez realizacji ich planowej ochrony przed zagrożeniami, 

znacznie łatwiej i o wiele szybciej ulegają degradacji bądź nawet destrukcji [Piwo-

warski 2014, 41]. Prakseolog R. Kalina, charakteryzuje kategorię zagrożenia nastę-

pująco: „zagrożenie, to w odniesieniu do określonego podmiotu uświadomione 

lub nieuświadomione przez niego niebezpieczeństwo bądź utraty określonego 

dobra lub wartości (na przykład życia, zdrowia, mienia, suwerenności, ukochanej 

osoby itp.), bądź czasowej lub względnie trwałej utraty zdolności do szeroko ro-

zumianego rozwoju” [Kalina 1991, 80–81]. 

Przedstawiciele różnych dziedzin nauki zwykli przyjmować, że bezpie-

czeństwo jest stanem pożądanym, charakteryzującym się poczuciem pewno-

ści przetrwania, redukcją zagrożeń, podczas których (gdy one jednak zaist-

nieją) podmiot bezpieczeństwa potrzebuje oparcia w społeczności, sprawnie 

działającym systemie prawnym i aparacie władzy państwowej. Poziom lub 

brak zagrożeń posiada charakter obiektywny, może być on diagnozowany i 

badany pod kątem określenia czynników zagrażających chronionym warto-

ściom. Odmiennie jest z drugim elementem pojęcia bezpieczeństwa – po-

czuciem pewności. Ma ono bowiem charakter subiektywny i nie wynika 

wprost z faktycznych zagrożeń, ale uwarunkowane jest także konstrukcją 

psychiczną człowieka, jego stanem emocjonalnym i czynnikami zewnętrzny-

mi [Czop 2014, 33]. W najbardziej ogólnym ujęciu pojęcie bezpieczeństwa 
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oznacza stan w którym nie istnieją zagrożenia, zwłaszcza dla życia, zdrowia i 

mienia. 

Bezpieczeństwo to epifenomen zagrożeń wobec wartości istotnych dla 

określonych indywidualnych bądź zbiorowych podmiotów, można je defi-

niować w sposób holistyczny, jako spektrum czterech poniższych kategorii 

[Piwowarski 2014, 449; Fenomen bezpieczeństwa 2014, 20–21]: 

 Pożądany stan bez zagrożeń lub mówiąc inaczej, stan [Piwowarski 

2010, 56 i n ], który charakteryzuje się satysfakcjonującą określony 

podmiot bezpieczeństwa kontrolą zagrożeń jego egzystencji; w tym 

przypadku należy mówić o pochodnej stanu bezpieczeństwa pokazu-

jącej chwilowy poziom bezpieczeństwa1, liczonej względem czasu. Po 

to by obraz tak rozumianego bezpieczeństwa nie był rodzajem sta-

tycznego wymysłu, należy przedstawić go w formie zapisu matema-

tycznego. 

 Wartość instrumentalna [Piwowarski 2011, 231–245] umożliwiająca 

zaspakajanie przez podmiot bezpieczeństwa potrzeb podstawowych 

(potrzeby braku) oraz potrzeb wyższych (potrzeb rozwoju) – znanych 

jako metapotrzeby, z samorealizacją na szczycie ich hierarchii. 

 Proces rozwoju, to proces będący efektem oddziaływania na pod-

miot motywacji, oparty na wewnętrznej potrzebie rozwoju stano-

wiącej potrzebę wyższą człowieka, dzięki której realizowany jest per-

sonalny oraz społeczny wzrost potencjału podnoszącego autono-

miczną obronność indywidualnych oraz grupowych podmiotów bez-

pieczeństwa. 

 Konstrukt społeczny2, to znaczy sposób w jaki ludzie postrzegają i jak 

sobie tłumaczą oraz interpretują otaczający ich świat społeczny; 

                                                           
1
 Chodzi tu o różnicę między poziomem jaki wykazuje w danym czasie skumulowana 
potęga P określonego podmiotu bezpieczeństwa, a zobiektywizowanym poziomem 
sumy zagrożeń T, jakie pojawiają się w danym momencie względem tego podmiotu. 
2
 Konstrukt społeczny, jest to sposób w jaki ludzie postrzegają, a co najistotniejsze – 
jak sobie tłumaczą oraz interpretują otaczający ich świat społeczny i zachodzące w 
nim zjawiska, zdarzenia, byty i fakty; zatem świadomość społeczna rozumiana być 
może jako konstrukt społeczny – czyli produkt pewnej historycznie wytworzonej wizji 
człowieka. 
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bezpieczeństwo jako konstrukt społeczny jest wynikiem oddziaływa-

nia społecznych współzależności i interakcji zachodzących pomiędzy 

wieloma podmiotami bezpieczeństwa egzystującymi w danej zbioro-

wości społecznej, będącej nota bene także rodzajem podmiotu bez-

pieczeństwa. 

E. Ura pod pojęciem bezpieczeństwo publiczne określa stan, w którym 

ogółowi obywateli indywidualnie nie oznaczonymi, żyjącymi w państwie i 

społeczeństwie, nie grozi żadne niebezpieczeństwo i to niezależnie od tego, 

jakie byłyby jego źródła. Ura uważa, że ochrona bezpieczeństwa publicznego 

należy do państwa narodowego, które zakreśla granice bezpieczeństwa i 

wypowiada się, co jest niezgodne z bezpieczeństwem i co zakłóca lub może 

utrudniać normalne funkcjonowanie państwa [Ura 1988, 124]. 

À propos – państwo narodowe – badaczki M. Rejai i C. Enloe w swoich 

badaniach zauważają, że państwo to obiekt bezpieczeństwa oparty na poli-

tyczno-prawnej koncepcji, zaś naród to wielka ludzka wspólnota, która ma 

psychokulturową naturę. Kiedy oba te byty funkcjonują przenikając się, ma-

my do czynienia z podmiotem bezpieczeństwa określanym jako państwo 

narodowe [Rejai, Enloe 1969, 143]. Działalność państwa narodowego zmie-

rza do zapewnienia jego obywatelom bezpieczeństwa w czasie pokoju jak i 

wojny. 

Państwo, dbając o bezpieczeństwo wewnętrzne danego kraju i jego oby-

wateli, powinno realizować całą gamę przedsięwzięć zmierzających do mini-

malizacji występujących zagrożeń, związanych z działaniem sił przyrody (np. 

powodzie, pożary, niskie temperatury powodujące zamarznięcia), negatyw-

nymi działaniami obywateli (np. przestępstwa drogowe, podpalenia, prze-

stępstwa pospolite czy przestępczość zorganizowana). W Polsce realizacja 

działań zapewniających rzeczywiste bezpieczeństwo obywateli odbywa się za 

pomocą zarządzania kryzysowego. 

W tym celu został utworzony System Zarządzania Kryzysowego obejmują-

cy następujące elementy: System Powiadamiania Ratunkowego, Krajowy 

System Ratowniczo-Gaśniczy oraz Obrona Cywilna. Podmioty te zaliczane są 

jednocześnie do systemu kultury bezpieczeństwa narodowego, utrwalonego 

dorobku społeczeństwa kraju.  
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Kultura bezpieczeństwa, to zjawisko społeczne, które określa definicja Pi-

wowarskiego – Zaplatyńskiego [Piwowarski 2014, 451–453]: 

Kultura bezpieczeństwa jest to ogół utrwalonego, materialnego 

i pozamaterialnego dorobku człowieka służącego jego militarnie i pozamili-

tarnie – czyli szeroko rozumianej autonomicznej obronności u określonych 

indywidualnych oraz grupowych podmiotów. Fenomen ten stanowi trycho-

tomię, którą współtworzą trzy przenikające się wymiary: wymiar mentalno-

duchowy, (wymiar indywidualny), wymiar organizacyjno-prawny (wymiar 

społeczny), wymiar materialny. 

Kultura bezpieczeństwa służy człowiekowi do realizacji następujących ce-

lów i potrzeb: 1) Skuteczna kontrola nad pojawiającymi się zagrożeniami, 

zmierzająca do uzyskania stanu o satysfakcjonująco niskim poziomie zagro-

żeń. 2) Odzyskiwanie bezpieczeństwa w sytuacji, gdy zostało ono utracone. 

3) Optymalizacja, dla określonego podmiotu, poziomu wielosektorowo poj-

mowanego bezpieczeństwa. 4) Pobudzanie w społecznej i personalnej skali 

świadomości przekonań o potrzebie samodoskonalenia i trychotomicznego 

rozwoju (mentalnego/społecznego/materialnego) oraz kreowanie motywacji 

i postaw powodujących indywidualne i kolektywne działania zgodne z tymi 

przekonaniami, powodujące rozwój potencjału autonomicznej obronności 

indywidualnych i grupowych podmiotów. 

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE W POLSCE – DEFINICJA, POZIOMY, FAZY I ZASADY 

Zarządzanie kryzysowe to działalność organów administracji publicznej 

będąca elementem kierowania bezpieczeństwem narodowym, która polega 

na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania 

nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu 

zasobów i infrastruktury krytycznej [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym, Art. 2]. 

Zarządzanie kryzysowe obejmuje następujące rodzaje zagrożeń: naturalne i 

nienaturalne, techniczne, wojenne. 

Poziomy zarządzania kryzysowego powiązane są z poziomami władzy, za-

tem dzielą się na: poziom centralny, wojewódzki i lokalny. Struktura zarzą-

dzania kryzysowego na poszczególnych poziomach administracji publicznej 

przedstawia się następująco: 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Administracja_publiczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_narodowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_kryzysowa
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 Poziom 1: Prezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i 

Administracji, Minister Administracji i Cyfryzacji, Rządowy Zespół Za-

rządzania Kryzysowego, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Zespoły 

Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i Centralnych Organów Admi-

nistracji Rządowej, Centra Zarządzania Kryzysowego Ministerstw i 

Centralnych Organów Administracji Rządowej,  

 Poziom 2: Wojewoda, Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego, 

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego,  

 Poziom 3: Starosta Powiatowy, Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzy-

sowego, Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego,  

 Poziom 4: Wójt (Burmistrz, Prezydent miasta), Gminny Zespół Zarzą-

dzania Kryzysowego, Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego. 

 

Rysunek 1. Fazy zarządzania kryzysowego 

Źródło: https://www.google.pl/search?q=fazy+zarz%C4%85dzania+kryzysowego&ie=utf-

8&oe=utf-8&client=firefox-b&gfe rd=cr&ei=lrUEWOKqE8Sv8wfT0YTQDA, /wejście 

12.05.2016r/ 

Praktyka zarządzania kryzysowego w Polsce jest krytykowana za resorto-

wość, upolitycznienie i nieskuteczność w przypadkach katastrof naturalnych 

[Wilczyński 2011]. W zarządzaniu kryzysowym można wyszczególnić następu-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wewn%C4%99trznych_i_Administracji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Spraw_Wewn%C4%99trznych_i_Administracji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ministerstwo_Administracji_i_Cyfryzacji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85dowe_Centrum_Bezpiecze%C5%84stwa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wojewoda
https://pl.wikipedia.org/wiki/Starosta
https://pl.wikipedia.org/wiki/W%C3%B3jt
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydent_miasta
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jące fazy; zapobieganie, przygotowanie, reagowanie i odbudowę przedsta-

wione na rysunku 1.  

Zapobieganie, czyli działania przyjmujące za cel główne działania uprze-

dzające, eliminujące lub redukujące możliwości zaistnienia sytuacji kryzyso-

wej [Lidwa 2010, 37]. Zaliczamy do nich: analizę zagrożeń i ocenę wrażliwości, 

wspieranie badań stosowanych i transferu technologii, uświadamianie społe-

czeństwa i powszechna edukacja w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom, 

stworzenie systemu zachęt i restrykcji finansowych oraz właściwe wykorzy-

stanie zasobów, zapewnienie przywództwa i koordynacji. 

Zapobieganie odnosi się do działań, które eliminują lub redukują prawdo-

podobieństwo wystąpienia katastrofy, albo ograniczają jej skutki. 

Następną fazą jest przygotowanie. Kluczowym elementem przygotowań 

jest opracowanie planów reagowania kryzysowego, które to plany opisują, 

kto, co i kiedy będzie robił, za pomocą jakich sił i środków i na jakiej podsta-

wie prawnej – przed, w czasie i natychmiast po zdarzeniu kryzysowym. Przy-

gotowanie to także zapewnienie zasobów specjalistycznych sił i środków 

reagowania, takich jak: stanowisko kierowania, system łączności kryzysowej, 

system alarmowania oraz personel reagowania kryzysowego, a także ewi-

dencja zasobów sił i środków przydatnych do reagowania kryzysowego. 

Faza reagowania następuje po wystąpieniu realnego zagrożenia lub zda-

rzenia. Jej celem jest uruchomienie działań prewencyjnych zapobiegających 

lub minimalizujących możliwość zniszczeń, a po ich wystąpieniu, podjęcie 

akcji ratowniczej celem dostarczenia pomocy poszkodowanym i ograniczenia 

wtórnych szkód i strat. Faza ta wymaga: przestrzegania dyscypliny obiegu 

informacji, gromadzenia informacji i dokumentowania działań, unikania dzia-

łań nieprzemyślanych, profesjonalnej informacji (rzecznika), prognozowania 

rozwoju wydarzeń, przewidywania skutków podejmowanych decyzji, 

uwzględniania implikacji prawnych decyzji, zagwarantowania funkcjonowa-

nia instytucji publicznych. 

Odbudowa to końcowa faza cyklu zarządzania kryzysowego. Odbudowę 

kontynuuje się, aż wszystkie systemy wrócą do stanu poprzedniego albo 

lepszego niż poprzedni. Odbudowę dzieli się na krótkoterminową i długo-

terminową. Krótkoterminowa polega na przywróceniu systemów niezbęd-

nych do życia do minimalnych standardów operacyjnych. Odbudowa długo-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Technologia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Spo%C5%82ecze%C5%84stwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Edukacja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prewencja_og%C3%B3lna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Rzecznik_prasowy
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terminowa może trwać wiele lat, aż do kompletnej odbudowy całego obsza-

ru dotkniętego katastrofą. Jednocześnie odbudowa ta powinna być realizo-

wana w nowy sposób, tak, aby rejon dotknięty katastrofą był po odbudowie 

mniej wrażliwy na kolejną katastrofę. Zarządzanie kryzysowe w Polsce regu-

lują następujące zasady: 

 prymatu układu terytorialnego – uznaje za podstawową konstrukcje 

tego modelu układ terytorialny państwa i sprowadza do funkcji po-

mocniczej układ branżowy, 

 jednoosobowe kierownictwo – decyzje podejmuje się jednoosobowo 

i się za nie odpowiada, 

 odpowiedzialności organów władzy publicznej – przyjmują kompe-

tencje i odpowiedzialność w zakresie podejmowania decyzji w sytu-

acji kryzysowych, 

 zespolenia – przyznanie organom władz administracyjnych ogólnych 

kompetencji gwarantujących wywiązanie się z nałożonych na nie od-

powiedzialności, 

 kategoryzacji zagrożeń – polega na podziale zagrożeń na grupy we-

dług rodzaju i rozmiaru oraz przyporządkowaniu im określonych 

rozwiązań prawnych, organizacyjnych i finansowych, 

 powszechności – zarządzanie kryzysowe organizują organy władzy 

publicznej we współdziałaniu z istniejącymi specjalistycznymi insty-

tucjami i organizacjami oraz ogółem społeczeństwa. 

Przedsięwzięcia zarządzania kryzysowego są odpowiedzią na szereg za-

grożeń od naturalnych do militarnych, a ponadto według wielu ekspertów są 

one [Gryz, Kitler 2007, 33]: integralną częścią systemu bezpieczeństwa naro-

dowego; działaniem mającym na celu zmniejszenie rawdopodobieństwa 

wystąpienia sytuacji kryzysowych, a w wypadku ich zaistnienia przejęcie kon-

troli i przywracanie stanu normalnego oraz jego utrzymanie; działaniami 

celowymi i często w stanie ryzyka. 

 

WYBRANE ELEMENTY ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE – ISTOTA I CELE  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Katastrofa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%84stwo
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Do podstawowych elementów zarządzania kryzysowego w Polsce należy 

System Powiadamiania Ratunkowego (SPR) przedstawiony na rysunku 2. Jest 

to jednolity system, który obsługuje zgłoszenia alarmowe kierowane do nu-

merów alarmowych 112, 997, 998 i 999, umożliwiający przekazanie zgłosze-

nia alarmowego w celu zaangażowania właściwych służb ratowniczych.  

W ramach systemu mogą być obsługiwane numery 991, 992, 993, 994 i 

987 oraz inne numery alarmowe podmiotów, do których zadań należy 

ochrona życia, zdrowia, bezpieczeństwa, porządku publicznego, mienia lub 

środowiska. Operatorzy numerów alarmowych odbierają połączenia, na-

stępnie przeprowadzają rozmowę w celu uzyskania odpowiednich informacji 

i przekazują zgłoszenie do służb ratunkowych. Operator otrzymuje automa-

tycznie informacje na temat lokalizacji dzwoniącego; w przypadku wystąpie-

nia zgłoszeń z telefonów komórkowych są to współrzędne geograficzne, 

numer dzwoniącego oraz dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany 

(w przypadku telefonu na kartę te informacje nie są dostępne), w przypadku 

zgłoszeń z telefonów stacjonarnych operator otrzymuje dokładny adres oraz 

dane osoby, na którą telefon jest zarejestrowany. System powiadamiania 

ratunkowego pozwala także na identyfikację numerów zastrzeżonych. Ope-

ratorzy mogą szybko rozpoznać zgłoszenia fałszywe, złośliwe lub niezasadne, 

które stanowią 83% wszystkich połączeń na numer alarmowy 112. Dzięki 

temu numer alarmowy nie jest blokowany, łatwiej jest się na niego dodzwo-

nić i do służb alarmowych docierają tylko zgłoszenia od osób, które napraw-

dę potrzebują pomocy. Tylko 17% wszystkich zgłoszeń jest zasadnych i przy-

jętych. 

System działa z zastosowaniem zasady wzajemnej zastępowalności cen-

trów w przypadku technicznej awarii jednego CPR-u (Centrum Powiadamia-

nia Ratunkowego) lub w razie, gdy liczba połączeń przekracza możliwość 

szybkiej ich obsługi, wtedy system przekierowuje automatycznie zgłoszenie 

do CPR-u innego województwa. Podstawami prawnymi funkcjonowania sys-

temu powiadamiania ratunkowego są: ustawa z dnia 22 listopada 2013 r. o 

systemie powiadamiania ratunkowego [Ustawa o systemie powiadamiania 

ratunkowego], która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2014 r. i określa 

zadania oraz zasady działania CPR-ów w Polsce a także rozporządzenie mini-

https://pl.wikipedia.org/wiki/Numery_alarmowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Numery_alarmowe
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Pogotowie_energetyczne
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%C5%82%C4%85czenie_telefoniczne
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stra administracji i cyfryzacji z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie organizacji 

i funkcjonowania centrów powiadamiania ratunkowego.  

 

Rysunek 2. System Powiadamiania Ratunkowego w Polsce 

Źródło: www.google.pl/search?q=system+powiadamiania+ratunkowego+w+polsce+foto&klie 

nt/wejście 24.04.2016r./ 

Następnym elementem zarządzania kryzysowego jest Krajowy System Ra-

towniczo – Gaśniczy. Definiowany jest, jako integralna część organizacji bez-

pieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmująca prognozowanie, rozpo-

znawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych 

zagrożeń, w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska – system 

ten skupia jednostki ochrony przeciwpożarowej, inne służby, inspekcje, stra-

że, instytucje oraz podmioty, które dobrowolnie w drodze cywilnoprawnej 

zgodziły się współdziałać w akcjach ratowniczych [Ustawa  o ochronie prze-

ciwpożarowej, art. 2, ust. 4]. W Polsce prace nad systemowymi rozwiąza-

niami prawno-organizacyjnymi (II strumień kultury bezpieczeństwa narodo-

wego) dotyczącymi ratownictwa rozpoczęły się w 1988 r. Powołano zespół 

do zorganizowania Państwowej Straży Pożarnej i nowej koncepcji organizacji 

przeciwpożarowej.  

W lipcu 1992 r. Zawodowe Straże Pożarne zostały przekształcone w Pań-

stwową Straż Pożarną. Państwowa Straż Pożarna na mocy ustawy z dnia 24 
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sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej zobowiązana została do zorganizowa-

nia Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, który zaczął funkcjonować 

od 1 stycznia 1995 r. 

Wymienione ustawy stanowiły radykalny przełom w dotychczasowym 

podejściu do problemu ratownictwa i stały się podwaliną Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego mającego na celu ochronę życia, zdrowia, mienia i 

środowiska poprzez [Leśniakiewicz 2010, 368]: walkę z pożarami i innymi 

klęskami żywiołowymi, ratownictwo techniczne, ratownictwo chemiczne, 

ratownictwo ekologiczne (od 1997 r.), ratownictwo medyczne (od 1997 r.). 

 

Rysunek 3. Schemat blokowy KSRG Rzeczypospolitej Polskiej 

Źródło: www.google.pl/search?q=krajowy+system+ratowniczo+ga%C5%9Bniczy+schemat 
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Jednostkę wiodącą w Krajowym Systemie Ratowniczo – Gaśniczym sta-

nowiła i stanowi do tej pory Państwowa Straż Pożarna, schemat blokowy 

tego systemu przedstawiono na rysunku 3. 

Ideą organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego jest za-

pewnienie ciągłego funkcjonowania wyspecjalizowanych sił ratowniczych na 

poszczególnych poziomach administracji publicznej, które w obecnym stanie 

prawnym zostały utworzone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrz-

nych i Administracji z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad 

organizacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego. 

Kolejnym elementem zarządzania kryzysowego w Polsce jest system obrony 

cywilnej. Jest to system, którego celem jest ochrona ludności, zakładów pracy  

i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy 

poszkodowanym w czasie wojny oraz współdziałanie w zwalczaniu skutków klęsk 

żywiołowych i katastrof. 

Organizacją obrony cywilnej w Polsce zajmuje się Obrona Cywilna Kraju. Sze-

fowie Obrony Cywilnej na poziomie gminy, powiatu i województwa opracowują i 

opiniują tzw. plany obrony cywilnej, które są najważniejszą instrukcją dla władz 

cywilnych w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ludności. 

Szefem Obrony Cywilnej na poziomie województwa jest wojewoda, na 

poziomie powiatu lub miasta na prawach powiatu – starosta lub prezydent 

miasta, na poziomie gminy – wójt, burmistrz, prezydent miasta. 

Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi są formacje obrony cywil-

nej, które składać się mogą z oddziałów przeznaczonych do wykonywania 

zadań ogólnych, jak i jednostek specjalistycznych (np. ratownictwa). Są one 

tworzone decyzją terenowych organów administracyjnych oraz pracodaw-

ców. 

Początki obrony cywilnej sięgają czasów I wojny światowej. Pierwsze 

bomby zrzucone z samolotów wojskowych na Paryż, Petersburg i Freiburg 

dowiodły, że należy się liczyć z możliwością przenikania na zaplecza wojują-

cych stron, obiektów cywilnych. Dlatego też w poszczególnych państwach 

narodowych zaczęto tworzyć systemy obronne, chroniące wnętrze określo-

nego kraju. Francja, Wielka Brytania i Niemcy, jako pierwsze zaczęły konkre-

tyzować te zamiary, tworząc system zwany obroną przeciwlotniczą. Zrozu-
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Kl%C4%99ska_%C5%BCywio%C5%82owa
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mienie potrzeby organizacji ochrony ludności cywilnej zaowocowało w Pol-

sce utworzeniem w latach dwudziestych dwudziestego wieku Towarzystwa 

Obrony Przeciwgazowej i Ligi Obrony Powietrznej Państwa. Ustawa sejmowa 

z 1934 roku o obronie przeciwlotniczej zainicjowała proces kształtowania się 

sfery obronności kraju, noszącej znamiona współczesnej obrony cywilnej, 

której etapy rozwoju można ująć w następujące ramy czasowe: 1922–1939 – 

Ochrona Przeciwlotnicza i Przeciwgazowa; 1939–1945 – Samoobrona ludno-

ści w czasie wojny i okupacji; 1945–1964 – Terenowa Obrona Przeciwlotni-

cza;∙1964–1973 – Powszechna Samoobrona; od 1973 – Obrona Cywilna. 

Całokształt zagadnień dotyczących ochrony ludności cywilnej w konflik-

tach zbrojnych ujęto w Konwencjach Genewskich przyjętych 12 sierpnia 

1949 r., które Polska ratyfikowała w 1954 r. Są to: I konwencja o ochronie 

osób cywilnych i chorych w armiach czynnych, II konwencja o polepszaniu 

losu rannych, chorych i rozbitków sił zbrojnych na morzu, III konwencja o 

traktowaniu jeńców wojennych, IV konwencja o ochronie osób cywilnych 

podczas wojny. 

Uzupełnieniem Konwencji Genewskich są dwa Protokoły Dodatkowe  

z 1977 r. Pierwszy dotyczy ochrony ofiar konfliktów zbrojnych o charakterze 

międzynarodowym, a drugi ochrony ofiar konfliktów niemających charakteru 

międzynarodowego. Polska ratyfikowała oba protokoły dopiero we wrześniu 

1991 roku. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym 

(Dz.U. 2013. 1166). 

Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy, urządzeń 

użytku publicznego, dóbr kultury oraz ratowanie i udzielanie pomocy po-

szkodowanym w czasie wojny, a także współdziałanie w zwalczaniu klęsk 

żywiołowych, zagrożeń środowiska naturalnego jak i usuwanie ich ewentual-

nych skutków [Ustawa o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej]. Do głównych zadań obrony cywilnej należy: działalność planistycz-

na i prace organizacyjne, działalność szkoleniowa oraz upowszechniająca 

tematykę z zakresu obrony cywilnej, przygotowanie społeczeństwa do po-

wszechnej samoobrony, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i 

zagrożeń środowiska, wykrywanie zagrożeń, ostrzeganie i alarmowanie,  

przeprowadzanie ewakuacji ludności, przygotowanie budowli ochronnych,  

organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych, zapewnienie doraźnych 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3113&w=nast%C4%99puj%C4%85ce&s=5034
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3113&w=mi%C4%99dzynarodowego&s=5034
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lokali i pomieszczeń oraz zaopatrywanie poszkodowanej ludności w podsta-

wowe artykuły, zabezpieczenie dóbr kultury, ważnej dokumentacji i urządzeń 

przeznaczonych do użytku publicznego, doraźne przywracanie działania nie-

zbędnych służb użyteczności publicznej, w tym pomoc w budowie i odbudo-

wie awaryjnych ujęć wody pitnej, pomoc w przywracaniu i utrzymaniu po-

rządku na obszarach dotkniętych klęskami, doraźna pomoc w pochówku 

zmarłych [Ustawa o zarządzaniu kryzysowym]. 

W sprawach obrony cywilnej naczelnym organem administracji państwo-

wej jest Szef Obrony Cywilnej Kraju, który podlega Ministrowi Spraw We-

wnętrznych i Administracji. 

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r.  

w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, 

szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, do zadań Szefa 

Obrony Cywilnej Kraju należy między innymi: wytyczanie kierunków oraz 

planu rozwoju obrony cywilnej państwa, uzgadnianie z Szefem Sztabu Gene-

ralnego Wojska Polskiego projektu planu obrony cywilnej państwa, określa-

nie zasady opracowywania planów obrony cywilnej województw, gmin oraz 

zakładów pracy, określanie zasady organizacji i prowadzenia ćwiczeń obrony 

cywilnej,  organizowanie i prowadzenie kontroli realizacji zadań obrony cy-

wilnej przez terenowe organy ogólnej administracji rządowej, samorządu 

terytorialnego oraz przez zakłady pracy, sprawowanie bezpośredniego kie-

rownictwa nad akcjami ratunkowymi, które wymagają organizowania kie-

rownictwa regionalnego lub krajowego, z uwagi na zasięg terytorialny lub 

zaangażowanie sił. 

Terenowymi organami obrony cywilnej są wojewodowie, starostowie, 

wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci miast). Polska pracuje obecnie nad 

przygotowaniem systemu gotowości cywilnej, by sprostać każdej sytuacji 

kryzysowej. Wymaga to ram prawnych umożliwiających prowadzenie efek-

tywnych działań w sytuacji katastrofy i kryzysu, jak również w czasie wojny. 

W ostatnich latach, struktury Obrony Cywilnej przechodzą etap transfor-

macji polegającej na odejściu od zadań czysto obronnych, a przejęciu zadań 

przygotowujących do zagrożeń kryzysowych czasu pokoju. 

W momencie wdrażania reformy administracyjnej państwa, 1 stycznia 

1999 r. w miejsce Wojewódzkich Inspektoratów Obrony Cywilnej (WIOC) 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3113&w=zaopatrywanie&s=5034
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3113&w=Szefem&s=5034
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3113&w=kryzysu&s=5034
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powołane zostały Wydziały Zarządzania Kryzysowego Ochrony Ludności  

i Spraw Obronnych (WZKOLiSO), od 1 marca 2002 r. zmieniono (skrócono) 

nazwę na Wydziały Zarządzania Kryzysowego (WZK). Z nowej nazwy komórki 

wynika, iż obrona cywilna (dalej OC) jest tylko częścią zadań, jakimi zajmuje 

się wydział, natomiast pozostałe zadania poświęcone są przygotowaniom 

zapobieganiu i przeciwdziałaniu skutkom ewentualnych sytuacji kryzyso-

wych, których rodzaje i charakter przedstawimy na dalszych stronach. Obro-

na cywilna w Polsce stanowi system o sprecyzowanych zadaniach, struktu-

rach i formach działania. Jest zespolona ze wszystkimi szczeblami admini-

stracji państwowej i samorządowej, podmiotami gospodarczymi (niezależnie 

od osobowości prawnej), organizacjami społecznymi oraz z całym społeczeń-

stwem. 

Podstawy prawne funkcjonowania OC w Rzeczpospolitej Polskiej oraz za-

sady organizacji i funkcjonowania obrony cywilnej określa międzynarodowe 

prawo wojenne, zwłaszcza Protokół Dodatkowy I z 1977 r. do Konwencji 

Genewskich z 1949 r. o ochronie ofiar międzynarodowych konfliktów zbroj-

nych, ratyfikowany przez Polskę dopiero 19 września 1991 r. jako 110 pań-

stwo, mimo że była jego współautorem i współinicjatorem. 

Organizację oraz zasady przygotowania i realizację zadań obrony cywilnej 

regulują wewnętrzne przepisy każdego kraju. Normy międzynarodowego 

prawa wojennego mają zastosowanie przede wszystkim w okresie trwania 

konfliktu zbrojnego. Według obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej 

unormowań prawnych, obrona cywilna jest elementem systemu obronnego 

kraju i stanowi kompleks przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organi-

zacyjnym, szkoleniowym, inwestycyjnym, materiałowo-technicznym oraz 

zaopatrzeniowym. Przedsięwzięcia te są realizowane przez organa admini-

stracji rządowej oraz samorządowej. Podstawowe cele i główne zadania OC 

w czasie pokoju to: ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczno-

ści publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowa-

nym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych, zagro-

żeń środowiska i w usuwaniu ich skutków, planowanie przedsięwzięć w za-

kresie ochrony przed skutkami działań zbrojnych zarówno ludności, jak i za-

kładów pracy, urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, wykrywa-

nie zagrożeń i stwarzanie warunków do ostrzegania i alarmowania ludności,  
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przygotowanie schronów i ukryć dla ludności oraz utrzymanie ich w gotowo-

ści do użycia, gromadzenie i przechowywanie indywidualnych środków 

ochronnych dla formacji obrony cywilnej i ludności, wyposażenie formacji 

obrony cywilnej w specjalistyczny sprzęt ratowniczy, przyrządy i aparaturę 

do wykrywania różnego rodzaju zagrożeń, systematyczne szkolenie w zakre-

sie OC; kadr kierowniczych administracji rządowej i samorządowej, formacji 

OC, ludności w ramach powszechnej samoobrony, współdziałanie w zwal-

czaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska, oraz usuwanie ich skutków.  

Zadania obrony cywilnej w czasie wojny: organizuje ewakuację ludności, 

zaciemnianie i wygaszanie oświetlenia, organizuje i prowadzi akcję ratunko-

wą, udziela pomocy medycznej poszkodowanym, organizuje pomieszczenia i 

zaopatrzenie dla poszkodowanej ludności, zaopatruje ludność w sprzęt i 

środki ochrony indywidualnej, prowadzi likwidację skażeń i zakażeń, pomaga 

w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami, 

pomaga w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej, pomaga w 

ratowaniu żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania, udziela do-

raźnej pomocy w grzebaniu zmarłych.  

Konkludując, pod pojęciem obrony cywilnej należy rozumieć zapewnienie 

bezpieczeństwa ludziom, ich mieniu i środowisku oraz ochronę przed wy-

padkami i klęskami każdego rodzaju. Innymi słowy – zgodnie z przepisami 

prawa – obrona cywilna RP jest pozamilitarnym elementem systemu obron-

nego państwa i stanowi kompleks wewnętrznie skoordynowanych interdy-

scyplinarnych przedsięwzięć o charakterze planistycznym, organizacyjnym, 

szkoleniowym, logistycznym i inwestycyjnym. Elementy powyższej definicji 

świadczą o humanitarnej istocie obrony cywilnej. 

OCENA WYBRANYCH ELEMENTÓW ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W POLSCE – RAPORT NAJ-

WYŻSZEJ IZBY KONTROLI 

Najwyższa Izba Kontroli (NIK) w okresie od 2009 do 2012 roku poddała 

dogłębnej kontroli działanie następujących elementów systemu zarządzania 

kryzysowego: Systemu Powiadamiania Ratunkowego, Krajowego Systemu 

Ratowniczo – Gaśniczego, Obrony Cywilnej.  

Kontrolerzy NIK w swoim raporcie pokontrolnym stwierdzili, że system 

powiadamiania ratunkowego przedstawiony na rysunku nr 2 jest wprowa-

dzany w sposób niezgodny z przyjętymi prawem założeniami. Centra powia-
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damiania ratunkowego pełnią rolę jedynie centrów telefonicznych, zatrud-

niono w nich operatorów numerów alarmowych, którzy przyjmują zgłoszenia 

i przekazują je dalej do właściwych służb ale nie przyjęły one funkcji dyspozy-

torskich (dysponowanie siłami i kierowanie akcjami ratowniczymi). Nadal 

występują trudności z elektroniczną integracją formularzy dotyczących zda-

rzenia wypełnianych przez operatorów z formularzami dyspozytorów po-

szczególnych służb. Powoduje to konieczność ponownego zbierania danych o 

zdarzeniu przez dyspozytora. 

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej przewiduje, że system powiada-

miania ma być budowany na szczeblu powiatowym i wojewódzkim. W więk-

szości województw jest budowany tylko na szczeblu wojewódzkim, w dodat-

ku bez wymaganego ustawą wspólnego stanowiska kierowania komendanta 

wojewódzkiego PSP i lekarza koordynatora ratownictwa medycznego.  

Opóźniają się także wdrożenia rozwiązań teleinformatycznych, które 

umożliwiłyby odpowiednim służbom otrzymywanie natychmiastowych in-

formacji o lokalizacji osób dzwoniących na numer 112. Zdaniem NIK niereal-

ne jest terminowe, (czyli do końca 2013 r.) wprowadzenie pełnej funkcjonal-

ności centrów powiadamiania ratunkowego [Informacja o wynikach kontroli 

– przygotowanie systemu ochrony ludności …].  

Najmniej zastrzeżeń w trakcie dokonanej kontroli Najwyższa Izba Kontroli 

miała do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (dalej KSRG). Oceniła 

ona negatywnie brak bieżącego monitorowania i skutecznego egzekwowania 

przez Ministra Spraw Wewnętrznych realizacji zadań Komendanta Głównego 

Państwowej Straży Pożarnej (dalej PSP) w odniesieniu do organizacji krajo-

wego systemu ratowniczo gaśniczego, w wyniku, czego minister do zakoń-

czenia kontroli nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie zasobów ratowniczych 

KSRG oraz o sposobie realizacji przez Komendanta Głównego PSP ustawo-

wych zadań tj. tyczących określania zadań KSRG, kontroli ich wykonywania 

oraz koordynacji funkcjonowania tego systemu. 

Do momentu zakończenia kontroli nie został zatwierdzony przez Komen-

danta Głównego PSP zbiorczy plan sieci podmiotów KSRG, ponieważ w jego 

ocenie projekt tego planu był „nieoptymalny” w zakresie spójności standar-

dów gotowości operacyjnej, w szczególności standardu wyszkolenia i wypo-

sażenia z obszarem realizowanych zadań i bezpieczeństwa. Projekt planu 
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zakładał, że KSRG do końca 2012 r. będzie liczył ogółem 5172 podmioty,  

w tym m.in. 508 jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP oraz 4608 jednostek 

ochotniczych straży pożarnych. Według stanu na dzień 15 października 2012 

r., w krajowym systemie ratowniczo – gaśniczym funkcjonowało 499 jedno-

stek ratowniczo – gaśniczych PSP oraz 3902 jednostki ochotniczych straży 

pożarnych. 

Jak wynika z wyjaśnienia Zastępcy Komendanta Głównego PSP, przyczy-

nami niezrealizowania założeń zwiększenia liczby jednostek ratowniczo – 

gaśniczych było niezatwierdzenie powyższego planu i proponowanych w nim 

parametrów sieci. Dalszego opracowania wymaga rozwój narzędzi służących 

realnemu nadzorowi nad funkcjonowaniem pracy jednostek ratowniczo – 

gaśniczych. NIK zwraca uwagę, że pomimo stwierdzanych podczas prowa-

dzonych inspekcji nieprawidłowości dotyczących działalności podmiotów 

których siły tworzą centralny odwód operacyjny, nie kierowano zaleceń po-

kontrolnych do kierowników podmiotów poddanych inspekcji. Nie wypraco-

wano również mechanizmów służących rozliczaniu realizacji wyznaczonych 

przez Komendanta Głównego PSP zadań. Zgodnie z „Analizą potencjału ra-

towniczego jednostek ochotniczych straży pożarnych włączonych do krajo-

wego systemu ratowniczo – gaśniczego”, dokonaną przez PSP w marcu 2011 

r., w dalszym ciągu istotnym problemem jest niepełne wykorzystanie poten-

cjału osobowego jednostek OSP włączonych do KSRG z powodu niespełnie-

nia kryteriów udziału w bezpośrednich działaniach ratowniczych – kryteria 

takie spełniało zaledwie 50% jednostek. Na niepełne wykorzystanie potencja-

łu osobowego wpływ mają: niepełna opieka lekarska w stosunku do straża-

ków OSP, wyniki z różnego poziomu finansowania OSP na poziomie gminy,  

duża fluktuacja w szeregach OSP oraz mniejsze zainteresowanie młodych 

ludzi pracą społeczną („możliwa jest sytuacja, że będzie duża ilość nowocze-

snego sprzętu, ale nie będzie ludzi do jego obsługi”), migracja zarobkowa 

powodująca brak dyspozycyjności w dni robocze, niemożliwość uczestnictwa 

druhów OSP w działaniach ratowniczych ze względu na brak zrozumienia 

pracodawców w zwalnianiu ze świadczenia pracy na czas akcji, ćwiczeń i 

szkoleń. 

W raporcie tym stwierdzono również, że występują dysproporcje OSP 

włączonych do KSRG, wynikające z zasobności poszczególnych samorządów, 
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operatywności zarządzających tymi samorządami, a także operatywności 

komendantów PSP. Duża ilość sprzętu, zwłaszcza samochodów gaśniczych, 

ma przekroczone 30-letnie okresy eksploatacji (występują nawet samochody 

z lat 50.). Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, że zasady organi-

zacji krajowego systemu ratowniczo – gaśniczego zostały opracowane dopie-

ro w IV kwartale 2012 r. (obowiązujący termin to 31 marca 2012 r.), tj.  

w trakcie kontroli (trzy obowiązkowe zasady nie zostały opracowane do za-

kończenia kontroli). Nadal – według stanu na dzień 31 października 2012 r. – 

występowały niedobory sprzętu i urządzeń pożarniczych dotyczące m.in. 

generatorów piany lekkiej (41% niedoboru wielkości przewidzianych w nor-

matywie), urządzeń do cięcia płomieniem (9,3%), samochodów gaśniczych 

ciężkich o pojemności zbiornika środka pianotwórczego 4m3 (45,6%), samo-

chodów gaśniczych ciężkich proszkowych (39,6%), samochodów rozpoznaw-

czo – ratowniczych (74,8% wielkości przewidzianych w normatywie). NIK 

wnioskowała do Komendanta Głównego PSP o podjęcie działań zapewniają-

cych poprawę wyposażenia jednostek ratowniczo – gaśniczych PSP w sprzęt i 

wyposażenie [Informacja o wynikach kontroli – przygotowanie systemu 

ochrony ludności…, 28–31]. 

Najwyższa Izba Kontroli w drugiej połowie 2011 r. przeprowadziła kontro-

lę pn. „Przygotowanie struktur obrony cywilnej do realizacji zadań w okresie 

wojny i pokoju”. Kontrolą objęto lata 2009–2011 (do 31 października).Wyżej 

przywołana kontrola wykazała, że funkcjonujący model systemu Obrony 

Cywilnej Kraju nie był w pełni dostosowany do aktualnych potrzeb, w tym 

wynikających z członkostwa w Unii Europejskiej, obecnej organizacji państwa 

i stanu infrastruktury kraju. Normy prawne regulujące organizację i funkcjo-

nowanie obrony cywilnej nie zapewniały skutecznego koordynowania działań 

dotyczących szeroko pojętej ochrony ludności oraz współdziałania w zwal-

czaniu klęsk żywiołowych wykonywanych w ramach struktury obrony cywil-

nej z działalnością wykonywaną w tym zakresie przez inne podmioty. Wiele 

aktów prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać z 

dniem 1 lipca 2004 r. na skutek uchylenia m.in. art. 140 ustawy z dnia 21 

listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku RP, który stanowił delegację do 

wydania rozporządzeń określających m.in. obowiązki i uprawnienia organów 

obrony cywilnej oraz innych organów administracji rządowej i samorządo-
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wej, a także ogólne zasady tworzenia i przeznaczania formacji obrony cywil-

nej. Brakowało również mechanizmów zapewniających niezbędną, skuteczną 

koordynację działań w ramach samego systemu obrony cywilnej.  

Zadania Obrony Cywilnej Kraju zostały bowiem powierzone odrębnym 

formacjom, jednak bez precyzyjnego określenia ich wzajemnych relacji, za-

sad współdziałania oraz odpowiedzialności za poszczególne zadania. Nie 

ustalono także zasad współpracy z innymi organami państwa wykonującymi 

zadania z zakresu ochrony ludności, zwalczania klęsk żywiołowych i innych 

zdarzeń nadzwyczajnych.  

W wyniku kontroli stwierdzono, że zdefiniowane w ustawie o powszech-

nym obowiązku obrony RP zadania obrony cywilnej są w dużej mierze zbież-

ne z zadaniami określonymi w ustawach: o ochronie przeciwpożarowej, o 

Państwowej Straży Pożarnej, o stanie klęski żywiołowej oraz o zarządzaniu 

kryzysowym. Regulacje te jednak nie były dostatecznie skorelowane, co po-

wodowało, że do realizacji poszczególnych zadań powołano kilku wykonaw-

ców. Przy braku jednoznacznego ustalenia ich wzajemnych relacji mogło to 

powodować wątpliwości, co do tego, kto i w jakim zakresie odpowiada za 

wykonanie poszczególnych zadań. Już w 2006 r. podjęte zostały prace zmie-

rzające do dostosowania systemu obrony cywilnej do aktualnych potrzeb i 

organizacji państwa, to jednak do czasu zakończenia kontroli regulacji takich 

nie przygotowano i nie wdrożono. W ocenie NIK brak było jasnych i przejrzy-

stych przepisów wykonawczych dotyczących OC, które umożliwiłyby prawi-

dłową i skuteczną jej realizację na terenie RP. Ponadto ustalenia kontroli 

wskazywały, że przygotowanie jednostek terenowych OC nie zapewniało 

skutecznej ochrony ludności przed zagrożeniami. Formacje nie posiadały 

adekwatnego do potencjalnych zagrożeń wyposażenia, a przeznaczane na 

ten cel środki finansowe nie dawały możliwości bieżącego uzupełniania nie-

doborów oraz rotacji sprzętu wyeksploatowanego. Zaniechanie weryfikacji 

organizacji formacji OC spowodowało, że znaczna część tych jednostek nie 

posiadała niezbędnych obsad kadrowych. Przestarzałe plany obrony cywilnej 

nie dawały gwarancji, że działania prowadzone według przyjętych w tych 

dokumentach założeń zapewnią ochronę zdrowia i życia ludności cywilnej. W 

obrocie prawnym pozostaje natomiast rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 

25 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony 
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Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej województw, powiatów i gmin, które 

nie koresponduje z innymi ustawami, w szczególności z ustawą o zarządzaniu 

kryzysowym, ani nie przystaje do zmieniającej się rzeczywistości. Ponadto akt 

ten nie różnicuje zakresu działania szefów obrony cywilnej województw, 

powiatów i gmin, przypisując wszystkim szefom te same zadania, podczas 

gdy inne akty rangi ustawowej oraz rozporządzenia wykonawcze wprowa-

dzają uszczegółowienie realizacji zadań w odniesieniu do podziału terytorial-

nego państwa. Należy przykładowo zwrócić uwagę na następujące zadania 

nałożone w drodze ww. rozporządzenia na szefów obrony cywilnej woje-

wództw, powiatów i gmin, które nie przystają do rzeczywistych uwarunko-

wań: 

 wyznaczanie zakładów opieki zdrowotnej zobowiązanych do udzie-

lenia pomocy medycznej poszkodowanym w wyniku masowego za-

grożenia życia i zdrowia ludności oraz nadzorowanie przygotowania 

tych zakładów do niesienia tej pomocy, nie uwzględnia uprawnień 

wojewody (art. 30 ust. 2 ustawy o Państwowym Ratownictwie Me-

dycznym) do wydania decyzji nakładającej na podmioty wykonujące 

działalność leczniczą obowiązku pozostawania w stanie podwyższo-

nej gotowości w celu przyjęcia osób znajdujących się w stanie nagłe-

go zagrożenia zdrowotnego, 

 zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakła-

dów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do 

likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych, nie uwzględnia fak-

tu, iż z dniem 30 marca 2001 r. zostało uchylone zarządzenie Mini-

stra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 września 

1995 r. w sprawie zasad zapewnienia funkcjonowania publicznych 

urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych. Ustawa z 

dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę pomija 

zagadnienie dotyczące zasad zapewnienia funkcjonowania publicz-

nych urządzeń zaopatrzenia w wodę w warunkach specjalnych i nie 

daje delegacji prawnej do opracowania takich założeń. Brak jest za-

tem: narzędzi pozwalających na obligowanie odpowiednich podmio-

tów do tworzenia chociażby nowych układów technologicznych wo-

dociągów zaspokajających potrzeby funkcjonowania zbiorowego za-
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opatrzenia w wodę w warunkach specjalnych, czy budowy awaryj-

nych ujęć wody; standardów w zakresie dostaw wody do celów spo-

żywczych i sanitarnych dla ludności na czas klęsk żywiołowych i/lub 

wojny; wyposażania urządzeń zaopatrzenia w wodę w zapasowe 

źródła zasilania energią elektryczną, 

 zapewnienie warunków do wznawiania zasadniczej służby w obronie 

cywilnej, podczas gdy obowiązek zasadniczej służby wojskowej został 

zniesiony. 

Obowiązujące przepisy budowlane nie określają potrzeb w zakresie usta-

lania warunków technicznych dla budowli ochronnych oraz zasad ich utrzy-

mania i finansowania. Należy jednak zauważyć, że w 2011 r. z inicjatywy Sze-

fa Obrony Cywilnej Kraju powstał zespół roboczy do opracowania „Koncepcji 

kierunków działań w zakresie budownictwa ochronnego w Polsce”, mający 

na celu: dokonanie oceny stanu budownictwa ochronnego w Polsce pod 

kątem przydatności dla potrzeb ochrony ludności; określenie potrzeb w za-

kresie ustalenia warunków technicznych dla budowli ochronnych, przepro-

wadzenie inwentaryzacji i weryfikacji istniejących budowli ochronnych pod 

kątem przydatności w zakresie ochrony cywilnej [Informacja o wynikach 

kontroli – przygotowanie systemu ochrony ludności…, 13–18]. Obecny stan 

zorganizowania i przygotowania formacji obrony cywilnej jest nieadekwatny 

do powierzonych im zadań. Formacje obrony cywilnej nie są właściwie przy-

gotowane do działań w razie wystąpienia klęski żywiołowej oraz na wypadek 

wojny. 

Wojewodowie wskazują na dramatyczny spadek liczby formacji obrony 

cywilnej, które oparte są w znaczącej mierze na bazie członków ochotniczej 

straży pożarnej i wyposażone w zasoby materiałowo-techniczne na poziomie 

minimalnym w stosunku do potrzeb. 

 

PODSUMOWANIE 

W Polsce występują problemy ze zbudowaniem spójnego systemu roz-

wiązywania sytuacji kryzysowych. Obok siebie działają struktury zarządzania 

kryzysowego oraz formacje obrony cywilnej, ich zadania dublują się, a kom-

petencje nakładają.  
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System powiadamiania ratunkowego (telefon alarmowy 112) jest wpro-

wadzany w sposób niezgodny z przyjętymi prawem założeniami. Centra po-

wiadamiania ratunkowego pełnią rolę jedynie centrów telefonicznych – za-

trudniono w nich operatorów numerów alarmowych, którzy przyjmują zgło-

szenia i przekazują je dalej do właściwych służb. W większości województw 

jest on budowany tylko na szczeblu wojewódzkim, w dodatku bez wymaga-

nego ustawą wspólnego stanowiska kierowania komendanta wojewódzkiego 

PSP. Nadal opóźnia się wdrożenie rozwiązań teleinformatycznych, które 

umożliwiłyby odpowiednim służbom otrzymywanie natychmiastowych in-

formacji o lokalizacji osób dzwoniących na numer 112. Należy także zauwa-

żyć nieprawidłowości w organizacji Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśni-

czego.  

Minister Spraw Wewnętrznych nie posiadał aktualnej wiedzy o stanie wy-

posażenia strażaków. Blisko 50% jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej włą-

czonych do KSRG nie mogło brać udziału w bezpośrednich akcjach ratunko-

wych z powodu problemów ze stabilną obsadą kadrową jednostek. Istniejąca 

w Polsce struktura i organizacja obrony cywilnej jest już od wielu lat przesta-

rzała. Systematycznie też maleje liczba jej formacji. Zmniejsza się również 

liczba osób do niej powołanych. Również wyposażenie, jakim dysponuje 

obrona, jest niewystarczające (np. drastycznie brakuje punktów likwidacji 

skażeń), a w dodatku anachroniczne. W ostatnich latach znaczna ilość aktów 

prawnych dotyczących obrony cywilnej przestało obowiązywać, jednak w ich 

miejsce nie zostały przyjęte nowe regulacje. Obecny stan obrony cywilnej 

uniemożliwia jej sprawne włączenie się do usuwania skutków klęsk żywioło-

wych, a w przypadku wojny przejęcie zadań związanych z ochroną ludności. 

Ważką przyczyną problemów ze zbudowaniem spójnego systemu ochrony 

ludności jest rozproszenie rozwiązań dotyczących zadań i struktur w różnych 

aktach prawnych lub brak odpowiednich regulacji. Odrębnie tworzone są 

plany zarządzania kryzysowego oraz plany obrony cywilnej kraju, choć doty-

czą podobnych kwestii. Przyjęte rozwiązania dublują się, a kompetencje 

służb nakładają. Należy zastanowić się nad tym, czy zadania obrony cywilnej 

nie powinny zostać przejęte przez działające na co dzień służby ratownicze. 

Konkludując, co do aktualnego poziomu narodowej kultury bezpieczeń-

stwa w zakresie omawianej problematyki, z centralnym dla tego artykułu 
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zagadnieniem zarządzania kryzysowego, można zauważyć, że najwyżej oce-

niana przez Najwyższej Izby Kontroli jest organizacja krajowego systemu 

ratowniczo – gaśniczego. Zasadnym natomiast wydaje się podjęcie w Rzecz-

pospolitej Polskiej zdecydowanych działań, które powinny zmierzać do 

wprowadzenia przejrzystego podziału organów kluczowych dla ochrony lud-

ności oraz wprowadzenie koherentności koncepcji powiadamiania ratunko-

wego z regulacjami ustawowymi. 
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Identification and reduction of inhibitors in systems communications crisis management 

Streszczenie: W artykule przestawiono unika-
towy materiał dotyczący inhibitorów (elemen-
tów blokujących, spowalniaczy) w systemach 
łączności, na okoliczność wystąpienia sytuacji 
kryzysowych. Prezentowane wyniki badań 
uzyskano w ramach realizacji projektu FREESIC 
(ang. Free Secure Interoperable Communica-
tion). Celem badań było opracowanie platformy 
komunikacyjnej dedykowanej w obszar zarzą-
dzania kryzysowego, ze szczególnym uwzględ-
nieniem fazy reagowania. Metodologia badań 
bazuje na podejściu holistycznym, względnie 
rzadko stosowanym w projektowaniu syste-
mów łączności dla zarządzania kryzysowego. 
Badania zrealizowano na dwóch grupach inte-
resariuszy. Pierwszą grupę stanowili tzw. użyt-
kownicy końcowi (ang. end-users), zaś drugą 
grupę stanowili eksperci w zakresie łączności. 
Wyniki badań naukowych zrealizowanych w 
ramach projektu FREESIC wskazują zarówno na 
przesyt jak i deficyt informacyjny, szczególnie w 
fazie reagowania. Potwierdzili taką diagnozę 
wszyscy konsorcjanci biorący udział w projekcie 
(9 podmiotów, z 6 krajów europejskich). Sytu-
acja taka wymaga natychmiastowych działań 
naprawczych, aby poprzez niedomagania w 
sferze komunikacji nie powstawały nowe za-
grożenia dla życia i zdrowia ludzi. Ważne jest 
również, aby decyzje podejmowane w zarzą-
dzaniu kryzysowym były obarczone jak naj-
mniejszym ryzykiem. Zasadnicze rekomendacje 
wynikające z badań naukowych, zrealizowa-

Abstract. Unique material concerning inhibi-
tors (blocking elements, deceleration ele-
ments) in communication systems in case of 
happening crisis situation is presented in the 
article. The presented results were obtained 
within the framework of the project FREESIC 
(Free Secure Interoperable Communication). 
The aim of the research was to develop a 
communication platform dedicated to the 
area of crisis management, with particular 
emphasis on the response phase. Research 
methodology is based on a holistic approach, 
relatively rarely used in the design of commu-
nication systems for crisis management. The 
research was carried out on two groups of 
stakeholders. The first group consisted of end-
users, while the second group consisted of 
experts in the field of communications. The 
results of research carried out in the frame-
work of the project FREESIC indicate both 
satiety and information deficit, especially in 
the response phase. They confirmed the 
diagnosis of all consortium members involved 
in the project (9 bodies from 6 European 
countries). This situation requires immediate 
corrective action, because due to deficiencies 
in the sphere of communication are not being 
produced new threats to human life and 
health. It is also important that decisions 
taken in crisis management have a minimal 
level of risk. The principal recommendations 
arising from the research carried out in the 
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nych w ramach międzynarodowego konsor-
cjum jednoznacznie wskazują, aby już na etapie 
projektowania, uwzględniać w większym niż 
dotychczas zakresie bariery pozatechniczne.   
 
Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, komu-
nikacja, inhibitory, faza reagowania 

framework of an international consortium 
clearly show that already at the design stage, 
a greater range of non-technical barriers 
should be taken into account. 
 
Key words: crisis management, communica-
tion, inhibitors, response phase. 
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WSTĘP 

Lawinowo postępujący stopień złożoności współczesnych procesów zarządza-

nia kryzysowego implikuje coraz większe wymagania na systemy wspomagające 

rozwiązywanie złożonych problemów zarządczych. Dotychczas stosowane podej-

ścia wymagają permanentnego doskonalenia, w tym wytworzenia układu nadąż-

nego, za tym co oferują dojrzałe teorie naukowe.  Artykuł dotyczy identyfikowania 

i pokonywania inhibitorów w zakresie komunikacji na okoliczność wystąpienia 

sytuacji kryzysowej, ze szczególnym uwypukleniem fazy reagowania. 

Merytoryczna wartość artykułu, to przede wszystkim interpretacja unikato-

wych wyników badań dotyczących wymagań użytkowników na lepszą niż dotych-

czas platformę komunikacyjną dla zarządzania kryzysowego. Badania zrealizowano 

na dwóch grupach interesariuszy. Pierwszą grupę stanowili tzw. użytkownicy koń-

cowi (ang. end-users), zaś drugą grupę stanowili eksperci w zakresie łączności 

(tzw. PPDR). PPDR to określenie dla wszystkich wymienionych służb poprzez Mię-

dzynarodową Unię Telekomunikacyjną (ITU, agencję Organizacji Narodów Zjedno-

czonych). Głównym zadaniem PPDR jest ochrona bezpieczeństwa publicznego i 

ochrona przed katastrofami. Publiczne Organizacje Bezpieczeństwa (PSO) są nie-

zbędną strukturą społeczeństwa i każdego narodu.  

Zazwyczaj definiowane są następujące rodzaje interakcji komunikacyjnej mię-

dzy obywatelami oraz organizacjami ratunkowymi, a obywatelami zaangażowa-

nymi w zdarzenie o charakterze kryzysowym: dwukierunkowa komunikacja po-

między poszczególnymi obywatelami i PPDR,  wielokierunkowa komunikacja we-

wnątrz i pomiędzy różnymi PPDR, dwukierunkowa/wielokierunkowa komunikacja 

między PPDR i społeczeństwem, grupą obywateli bądź wszystkimi obywatelami, 

dwukierunkowa/wielokierunkowa komunikacja między obywatelami.  
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Wynikami badań upublicznianymi w tym artykule mogą być zainteresowani 

eksperci dziedzinowi – projektanci, specjaliści zajmujący się problematyką zarzą-

dzania kryzysowego, w szczególności systemami łączności dedykowanymi, kon-

struowanymi, zestawianymi i eksploatowanymi na okoliczność wystąpienia sytu-

acji kryzysowych (Wykres 1).  

 

Wykres 1.  Liczba inhibitorów zidentyfikowana w poszczególnych domenach.  

Źródło: opracowanie własne. 

Po analizie sformułowano istotne zagregowane inhibitory (Wykres 2). 

 

Wykres 2. Liczba zagregowanych inhibitorów zidentyfikowana w poszczególnych domenach.  

Źródło: opracowanie własne 
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Novum artykułu przejawia się w:  

1. Wyeksponowaniu trudnomierzalnych aspektów, które zazwyczaj nie są 

uwzględniane przez konstruktorów systemów łączności dla zarządzania 

kryzysowego; 

2. Połączeniu problemów z domen, które niezwykle rzadko są zestawiane w 

praktyce konturowania systemów łączności dla zarządzania kryzysowego 

(istotne sprzężenia, korelacje, koincydencje, związki przyczynowo skut-

kowe). Poszczególne inhibitory przyporządkowano do jednej z sześciu 

domen: technicznej, procesowej, kulturowej i praktycznej, finansowej i 

komercyjnej, prawnej, bezpieczeństwa; 

3. Identyfikacji unikatowych mechanizmów powstawania inhibitorów w 

konstruowaniu systemów łączności, ze szczególnym uwzględnienie spe-

cyfiki fazy reagowania. 

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU FREESIC 

Projekt Free Secure Interoperable Communication (FREESIC) dotyczy zorgani-

zowania lepszej niż aktualnie istniejącej komunikacji mobilnej na okoliczność wy-

stąpienia sytuacji kryzysowych. Konkretyzując - chodzi o komunikację mobilną, 

online, w fazie reagowania. FREESIC to projekt, w ramach Siódmego Programu 

Ramowego (7PR), który był finansowany przez Komisję Europejską od 2012. Kon-

cept na realizację projektu FREESIC został wypracowany podczas realizacji wcze-

śniejszego projektu europejskiego - SECRICOM - Seamless Communication for 

Crisis Management. Projekt SECRICOM skupiał się na skonstruowaniu systemu 

łączności odpornego na celową działalność destrukcyjną przy zachowaniu wysokiej 

jakości usług. Więcej na temat projektu SECRICOM, m.in. w: [Zych 2012, 65-80; 

Zych, Wojciechowicz 2012, 351-358, Wojciechowicz 2012, 101-110].  

Konsorcjum, które zrealizowało badania w ramach projektu FREESIC to sześć 

krajów europejskich reprezentowanych przez dziewięć wiodących podmiotów  

w dziedzinie opracowywania i wdrażania tego typu platform komunikacyjnych. 

Konsorcjanci to uznane za wiodące w Europie podmioty komercyjne specjalizujące 

się w opracowywaniu, eksploatowaniu systemów łączności w sytuacjach kryzyso-

wych, jak również uznawani eksperci, przedstawiciele ośrodków naukowych: Briti-

sh Association of Public Safety Communication Officers (Wielka Brytania), NEXTEL 

S.A. (Hiszpania), Centre de Communiacations du Gouvernement (Luksemburg),  
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National Security Authority of the Slovak Republic (Słowacja), Ardaco a.s. (Słowa-

cja), Pramacom (Czechy), Universite du Luxembourg (Luksemburg), World Consult 

(Słowacja). ITTI (Polska). 

Celem projektu FREESIC było opracowanie platformy komunikacyjnej dedyko-

wanej w obszar zarządzania kryzysowego. Projekt FREESIC istotnie odróżnia się od 

innych tego typu projektów z kilku powodów: 

1. Wyniki projektu zorientowane są na istotne zwiększenie możliwości ra-

towania życia i zdrowia ludzi. Naczelna idea przyświecająca konstrukto-

rom nowego systemu bazowała na traktowaniu życia i zdrowia człowieka 

jako wartości najwyższej, najważniejszej, niezamienialnej na żadną inną 

„walutę”; nieprzeliczalną na żaden inny wskaźnik. 

2. Koncentruje się na fazie reagowania, a więc jednej z czterech faz zarządza-

nia kryzysowego – fazie najbardziej dynamicznej, nieprzewidywalnej, obar-

czonej dużym ryzykiem, temporalnymi trudnościami z interoperacyjnością; 

wymagającej sprawnej, na jak najwyższym poziomie niezawodnej łączności, 

postrzeganej jako specyficzny układ nerwowy, bez którego nie jest możliwa 

dobra koordynacja działań i racjonalne podejmowanie decyzji. 

3. Uwzględnia unikatowe doświadczenia wszystkich członków konsorcjum, 

dobre praktyki, pozytywne wzorce oraz lessons learned (uczenie się z do-

świadczeń) w zakresie zapewnienia łączności w fazie reagowania. 

4. Uwzględnia perspektywę podmiotów, które faktycznie są zaangażowane 

w reagowanie kryzysowe, co implikuje szereg problemów z interopera-

cyjnością w kilku relacjach komunikacyjnych, np.: komunikacją z obywate-

lem, komunikacją między służbami, komunikacją między jednostkami 

administracji, komunikacją poza i z poza kraju. 

ISTOTA REAGOWANIA KRYZYSOWEGO W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM 

Teoria zarządzania kryzysowego ciągłe ewoluuje pod wpływem analiz, wypra-

cowanych wniosków i skutków z różnego rodzaju zdarzeń kryzysowych. Zarządza-

nie kryzysowe powstało w wyniku doświadczeń empirycznych i kształtowało się  

w ciągu ostatnich kilkuset lat, gdy ludzie byli zmuszeni niwelować wiele różnych 

negatywnych zdarzeń w wymiarach jednostkowych, lokalnych, narodowych oraz 

międzynarodowych. 
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Wnioski z doświadczeń (prowadzonych badan empirycznych) i uzyskanych  

w różnych sytuacjach kryzysowych, umożliwiają sformułowanie stwierdzenia, że 

prawie wszyscy ludzie pragną żyć i pracować w uporządkowanym otoczeniu i śro-

dowisku bezpieczeństwa. Pojedynczy ludzie i całe społeczności osiągając cele ży-

ciowe dążą przede wszystkim do tego, aby: 1) Skutecznie zapobiegać niebezpiecz-

nym i nieprzyjemnym zdarzeniom, nie przekraczając granic zbędnego ryzyka; 2) 

Przygotować się do funkcjonowania w sytuacjach trudnych tak, aby móc niwelo-

wać potencjalne zagrożenia – przynajmniej w początkowym okresie wystąpienia 

tych zagrożeń; 3) Reagować racjonalnie na występujące zagrożenia, nie pogłębiać  

i tak trudnej sytuacji, nieść pomoc jej potrzebującym; 4) Budować systemy  

o względnie dużym poziomie odporności na zagrożenia. 

Celem głównym zarządzania kryzysowego jest skonstruowanie rozwiązań sys-

temowych umożliwiających obronę i ochronę ludności, przy czym wymienione 

rozwiązania powinny być realizowane przez władze publiczne wszystkich szczebli 

organizacyjnych we współdziałaniu z wyspecjalizowanymi organizacjami i instytu-

cjami. Względnie często w te przedsięwzięcia angażowane są nie tylko duże kor-

poracje , ale również małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedsięwzięcia te realizo-

wane są w umownych etapach i fazach, w których ciągle najtrudniejszą jest faza 

reagowania.  

PLANOWANIE 

Etap planowania obejmuje całokształt działalności wszystkich organów władzy 

publicznej, organizacji pozarządowych, mediów, kierownictw przedsiębiorstw, 

służb i innych podmiotów, których działania wpływają na warunki życia ludności  

i kształtowanie jej otoczenia przed wystąpieniem zagrożeń w dowolnej formie, 

lecz wykraczających poza granice tzw. zagrożeń standardowych. Zagrożenia stan-

dardowe różnią się od zagrożeń kryzysowych, ponieważ tym, iż do ich opanowania 

wystarczającym staje się uruchomienie sił dyżurnych (straży pożarnej, policji, po-

gotowia ratunkowego, drogowego, gazowego i innych). Wszystkie te podmioty 

użytkują systemy łączności. Nie ma zatem konieczności korzystania z pomocy 

służb sąsiednich jednostek administracyjnych, wojska oraz innych instytucji i orga-

nizacji lub mobilizacji większych sił. Przyjmuje się, że zagrożenia standardowe nie 

wymuszają potrzeby uruchomiania procedur „kryzysowych”. 
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ZAPOBIEGANIE 

Faza zapobiegania wydaje się zawierać ogromny potencjał, ciągle jeszcze nie-

zagospodarowany.  Gdy jest ku temu odpowiedni czas i okoliczności należy przede 

wszystkim zapobiegać, działać prewencyjnie. Nie czas kopać studnię, gdy się chce 

pić. Zapobieganie jest zespołem przedsięwzięć chroniących życie i redukujących 

skutki kryzysu najmniejszym nakładem kosztów. Jego skuteczność zależy głównie 

od tego, czy będzie ono realizowane powszechnie i na wszystkich szczeblach 

struktury organizacyjnej państwa, poczynając od jednostki, a na współpracy mię-

dzynarodowej kończąc. Zapobieganie rozpoczyna się chwili uświadomienia sobie 

zagrożenia, możliwości wystąpienia różnych rodzajów zagrożeń i ryzyka z tym 

związanego. Kończy się natomiast przygotowaniem i przyjęciem instrumentów 

prawnych, opracowaniu koncepcji i rozwinięciu ich w alternatywne plany działa-

nia, ustawicznym kształceniu i szkoleniu, funkcjonowaniu i utrzymaniu sprawnych 

struktur menedżerskich. Omawiana faza jest przede wszystkim wyzwaniem dla 

menadżerów kryzysowych, których w wielu krajach nie jest odpowiednio doce-

niona i prawdopodobnie dlatego każde zdarzenie mające znamiona sytuacji kryzy-

sowej pociąga za sobą straty materialne, a często również utratę zdrowia a nawet 

życia. 

PRZYGOTOWANIE 

Faza przygotowania w swojej istocie jest przedłużeniem zapobiegania, a jej za-

kres zależy głównie od profesjonalnego podejścia do procesu zapobiegania nie 

tylko prawdopodobnym zagrożeniom, ale także symptomom tych zagrożeń. 

Oznacza to, że wyeliminowanie poszczególnych rodzajów zagrożeń wpływa na 

minimalizację kosztów przygotowań. Przedsięwzięcia realizowane w tej fazie wy-

magają profesjonalnego podejścia, a z powodu kosztów są często najtrudniejsze 

do zrealizowania. „Rozgrywanie” w państwie, województwie, starostwie czy gmi-

nie sporów branżowych, partyjnych czy koalicyjnych tzw. „kartą przygotowania do 

sytuacji kryzysowych”, zawsze miało negatywne skutki w przypadku wystąpienia 

kryzysu. Współczesne nowe wyzwania wymagają lepiej przygotowanych kadr 

menedżerskich, wybitnych profesjonalistów, sprawnych systemów łączności, a nie 

dyletantów reprezentujących stanowisko danej partii politycznej. W przypadku 

przekroczenia przez zagrożenia wartości granicznych uruchamiać się powinno 

dodatkowe siły i procedury kryzysowe. Etap realizacji rozpoczyna się w chwili uru-

chomienia działań pozarutynowych (kryzysowych), a kończy się w momencie 
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przywrócenia normalnych warunków życia zapewniających poczucie bezpieczeń-

stwa powszechnego. Etap ten obejmuje dwie fazy: reagowania i odbudowy. 

REAGOWANIE 

Faza reagowania jest bezpośrednią reakcją na zaistniałą lub oczekiwaną sytu-

ację kryzysową. Jeżeli zagrożenie wystąpiło, należy przystąpić w odpowiednim 

momencie do jego niwelowania. Jeżeli natomiast przewidujemy zaistnienie zagro-

żenia za jakiś czas, to są sprzyjające okoliczności na zastosowanie tzw. działań pre-

dykcyjnych, które powinny zmierzać do minimalizowania skutków zagrożenia. 

Omawianą fazę charakteryzuje następująca specyfika: 1) Występuje względnie 

duża liczba zdarzeń w krótkim przedziale czasowym wymagająca podjęcia działań; 

2) Deficyt czasu uniemożliwia tworzenie nowych systemów wspomagania komu-

nikacji; 3) Prowadzenie działań odbywa się w warunkach spontanicznych i często 

nieracjonalnej reakcji poszkodowanej ludności; 4) Od kadry menedżerskiej wyma-

gane jest w taki sposób dysponowanie siłami i środkami, aby formować często 

nieracjonalne zachowania ludności na racjonalne i pożądane w danej sytuacji. 

INHIBITORY DECYZYJNE W FAZIE REAGOWANIA KRYZYSOWEGO 

Specyfiką projektu FREESIC jest również to, iż wykracza poza typowe zadania 

inżynierskie i głęboko sięga w obszar nauk społecznych. Mimo, że zasadniczą gru-

pą zaangażowano w projekt byli przedstawiciele nauk o bezpieczeństwie, to zaan-

gażowano też w ten projekt specjalistów z innych dyscyplin naukowych. W wyniku 

czego pojawiły się dodatkowe (pozainżynierskie) problemy wynikające z odmien-

nych paradygmatów, wypracowanych kultur korporacyjnych, konwencji do ata-

kowania problemów, ale również uwzględniono indywidualne uwrażliwienie i 

wiedzę w zakresie zarządzania kryzysowego. W wyniku przeprowadzenia 6 warsz-

tatów, każdy w innym kraju reprezentowanym przez członków konsorcjum (warsz-

taty przeprowadzono w Wielkiej Brytanii, Polsce, Czechach, Hiszpanii, Luksembur-

gu i Słowacji) zidentyfikowano szereg problemów do tej pory postrzeganych od-

dzielnie. Starano się dociec przyczyn błędnie funkcjonujących systemów łączności 

w zarządzaniu kryzysowym, w fazie reagowania. W każdej rozpatrywanych kon-

kretnych sytuacji wskazano na czynniki określane jako inhibitory, spowalniacze lub 

elementy blokujące. W oparciu o wyniki przeprowadzonych warsztatów autor 

artykułu eksponuje 3 zagregowane grupy tych barier. Są to bariery: kompetencyj-

ne; organizacyjne; informacyjne. 
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INHIBITORY KOMPETENCYJNE 

Istotne uwarunkowania mające związek z wymienionymi grupami barier doty-

czą przede wszystkim deficytu lub nadmiaru informacyjnego, ciągle niedoskona-

łych rozwiązań technicznych, niespójności w obowiązujących przepisach praw-

nych, ograniczoności środków finansowych, dostępnych zasobów (materialnych  

i niematerialnych), a także niepewności i ryzyka. Warto przypomnieć, że decyzje  

w sprawie organizacji systemów komunikacji muszą być zgodne z obowiązującym 

prawem, a to w szczególnych przypadkach może uniemożliwiać uruchomienie 

szczególnych opcji (np. podsłuchu ad hoc w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia). 

Równie często identyfikowaną barierą, która może znacząco zawęzić możliwości 

funkcjonowania systemu łączności, jest ograniczenie środków finansowych i in-

nych zasobów. W praktyce każda z podejmowanych decyzji w fazie reagowania 

jest ograniczona wieloma barierami, które zazwyczaj zmniejszają swobodę doko-

nywania wyboru. 

Drucker [Drucker 2005, 16-17] uważa, że istotną rolę w procesie konstruowa-

nia nowych systemów odgrywa właściwe zdefiniowanie tzw. warunków brzego-

wych, które będą precyzyjnie określały, jakie procedury prawne muszą być prze-

strzegane oraz wskazywały niezbędne środki, zasoby i czas realizacji danego 

przedsięwzięcia. Projektanci i konstruktorzy muszą dokładnie wyznaczyć koniecz-

ne kryteria i zasady, które należy uwzględnić. Podstawowym warunkiem podjęcia 

właściwej decyzji jest prawidłowa i szczegółowa analiza problemu decyzyjnego. 

Oznacza to, że szybkość podejmowania decyzji ma istotne znaczenie, ale nie zaw-

sze jest najważniejsza. Uważa się, że decyzja, która nie spełnia warunków brzego-

wych, jest gorsza niż taka, która jest oparta na błędnej definicji problemu. Ponadto 

myślenie w kategoriach warunków brzegowych pozwala się zorientować, kiedy 

należy zrezygnować z niemożliwych w danych warunkach wariantów działania.  

W przypadku wielu decyzji sytuowanych w fazie reagowania w zarządzaniu 

kryzysowym dokonywanie wyboru może być określone jako działanie w warun-

kach niepewności w tym sensie, że na wynik podjętej decyzji będą również wywie-

rały wpływ czynniki i uwarunkowania, które pozostają niezależne od decydenta 

oraz trudne do przewidzenia. Ta niepewność najczęściej wiąże się z faktem, że nie 

wszystkie rezultaty, w bliższej lub dalszej przyszłości czy też konsekwencje podej-

mowanych decyzji dają się jednoznacznie określić. Warto zauważyć, że w momen-

cie podejmowania decyzji opieramy się na pewnej wiedzy dotyczącej świata ze-
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wnętrznego, na bazie której staramy się przewidzieć, jakie korzyści i straty spowo-

duje dokonanie danego wyboru. Niepewność związana z możliwością wystąpienia 

nieoczekiwanych okoliczności, nieprzewidzianych zdarzeń, a także zmian, które 

mogą nastąpić w świecie zewnętrznym, będzie oznaczała, że nie zawsze można 

jednoznacznie określić i trafnie przewidzieć, czy planowana decyzja przyniesie  

z góry oczekiwane wyniki i korzyści. Podobnie można rozpatrywać zasadność  

i słuszność podjętej decyzji w kontekście zaistniałych skutków i efektów, które są 

jej pochodną, zgodnie z myślą wyrażoną przez Pszczołowskiego, że każde działanie 

niemal zawsze daje się usprawnić, tzn. wykonać pod jakimś względem lepiej i to 

tym lepiej, im bardziej jest złożone [Pszczołowski 1982, 35].  

Innymi ważnymi czynnikami mogącymi ograniczać racjonalność i trafność wy-

borów są zjawiska pojawiające się np. w przypadku podejmowania decyzji w za-

rządzaniu kryzysowym przez organy kolegialne, gdzie merytoryczne argumenty  

i właściwe założenia nie zawsze mają rozstrzygające znaczenie. Dzieje się tak 

przede wszystkim, dlatego że z racji podejmowania decyzji poprzez grupę osób 

rozmywa się odpowiedzialność. Jest to sytuacja inna niż w przypadku, gdy może-

my precyzyjne wskazać jedną konkretną osobę, która bierze na siebie ciężar od-

powiedzialności za podjęte decyzje. Po drugie, w niektórych gremiach kolegialnych 

mogą zdarzać się przypadki, że siła merytorycznych argumentów zostaje zwycię-

żona siłą liczby oddanych głosów. Takie jest jednak prawo demokracji i należy 

szanować podejmowane w ten sposób decyzje. Oznacza to jednak, że nie w każ-

dym przypadku, gdy decyzje zarządcze podejmowane są przez organy kolegialne, 

osoby w nich zasiadające będą skłonne do podejmowania wyborów i działań sta-

nowiących wynik racjonalnego i przemyślanego rozumowania. Nie oznacza to, że 

decyzje podejmowane autokratycznie przez jedną osobę są wolne od takich za-

grożeń. W przypadku decyzji grupowych, poszczególne osoby mogą liczyć na to, że 

nie będą rozliczane z konsekwencji swojego działania, że pozostają anonimowe,  

a także nie poniosą takiej odpowiedzialności, jak jednostka firmująca podjęte de-

cyzje własnym imieniem i nazwiskiem [Zych 2013, 87].  

Opinie formułowane przez ekspertów dziedzinowych znacząco różniły się w za-

leżności od pochodzenia (kraju), w którym funkcjonował ekspert. Było to pewnego 

rodzaju zaskoczeniem dla moderatorów projektu, że aż tak głębokie są różnice  

w postrzeganiu warunków brzegowych systemów łączności dedykowanych  

w obszar reagowania kryzysowego. Główne rozbieżności wynikały z: kultury orga-
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nizacyjnej, różnic proceduralnych, niespójności legislacyjnych, jak i stosowanych 

technologii wspomagających zapewnienie interopeacyjności pomiędzy służbami 

reagowania kryzysowego.  

INHIBITORY ORGANIZACYJNE 

Poszukiwanie nowych rozwiązań łącznościowych bazujących np. na mobilnym 

standardzie IEEE 802.16e to jeden z fundamentalnych i aktualnie nierozwiązanych 

na poziomie satysfakcjonującym problemów z obszaru reagowania kryzysowego. 

Świadomość jak istotne zmiany w organizacji zarządzania kryzysowego wymuszają 

nowe technologie radiowej łączności szerokopasmowej jest ciągle niewielka. Jak 

wykazały badania – występują istotnie różnice w poszczególnych rozwiązaniach 

narodowych Rekomendowane rozwiązania autoryzowane przez ekspertów  

z Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Luksemburga to: lepsze niż dotychczas wykorzystanie 

sieci LTE, w szerszym zakresie wykorzystywanie chmury obliczeniowej (ang. cloud 

computing). Wyraźnie część ekspertów posługiwała się ogólnikami, co nie stanowi 

wystarczających podstaw do implementacji konkretnych rozwiązań (do zopera-

cjonalizowania konceptu). Możliwości oferowane przez współczesne technologie 

łącznościowe nie są wystarczające, aby poradzić sobie z wygórowanymi oczekiwa-

niami służ reagowania kryzysowego (w przypadkach szczególnych, np. ewakuacja 

ludzi podczas imprezy masowej czy atak terrorystyczny), które szczególnie ekspo-

nują funkcjonalności systemów łączności dotyczących wsparcia w procesach decy-

zyjnych. W tym zakresie prowadzone są obecne intensywne prace nad standary-

zacją 5G (nowy, jeszcze niezdefiniowany standard sieci komórkowej nowej gene-

racji). Finalne opracowanie standardu 5G spodziewane jest jednak nie wcześniej 

niż w 2020 roku. Co więcej – nawet Komisja Europejska oraz ESA (ang. European 

Space Agency) promuje prace zapewniające zacieśnioną współpracę pomiędzy 

różnymi technologiami zaimplementowanymi w domenie łączności. Praktycznym 

wyrazem tych działań jest właśnie projekt FREESIC. Jednak na poziomie organiza-

cyjnym, a konkretnie chodzi aspekt finansowy operatorzy sprzedający usługi łącz-

nościowe dla reagowania kryzysowego bazują na infrastrukturze, jaką uznali za 

uzasadnioną z punktu widzenia biznesowego. Tak więc w każdym zdarzeniu kryzy-

sowym obsługiwanym przez system łączności zazwyczaj występuje oczywisty kon-

flikt pomiędzy oczekiwaniami służb zarządzania kryzysowego, a funkcjonalnością 

jaką zapewniają systemy łączności. Oczywiście wymaga to rozstrzygnięcia dylema-

tu, czy konstruktorzy i dostawcy nowych technologii łączności mają wprowadzać 
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nowsze rozwiązania tylko, jako potencjalną opcję dodatkową (płatną extra), czy 

też zmiany powinni wprowadzać nawet, gdyby wiązały się z dodatkowymi inwe-

stycjami uznawanymi za konieczne, a generujące zyski w odległym horyzoncie 

czasowym. Jak wykazały badania zrealizowane w ramach projektu FREESIC pro-

blem ten na dzień dzisiejszy pozornie jest nieusuwalny, gdyż publiczne systemy 

łączności są zestawiane dla potrzeb i specyfiki użytkowników średnio - obciążają-

cych system (bo takie rozwiązania generują największe zyski dla firm telekomuni-

kacyjnych). Odpowiednio są optymalizowane pod względem: pokrycia sygnałem 

danego terenu, jego pojemności dotyczącej przechowywania danych multime-

dialnych, prędkości transmisji, szybkości połączeń, stabilności [Zych 2015, 367-

379]. Jednak potrzeby służb zarządzania kryzysowego, szczególnie w fazie reago-

wania są skrajnie inne, niż te stawiane standardowym systemom łączności. 

INHIBITORY INFORMACYJNE 

Z punktu widzenia operatora sieci kluczowymi cechami są zasięg przy braku 

bezpośredniej widoczności radiowej urządzeń oraz zintegrowane mechanizmy 

zarządzania, pozwalające na sprawowanie całkowitej kontroli nad systemem bez-

przewodowym oraz skuteczny monitoring jego stanu i efektywną reakcję na 

ewentualne nieprawidłowości. Żaden z badanych, istniejących systemów nie speł-

niał na poziomie akceptowalnym wymagań na system łączności dla reagowania 

kryzysowego. Inhibitor ten posiłkuje się pojęciami szum i smog informacyjny.  

Przez szum informacyjny w łączności (ang. noise) należy rozumieć zbyt dużą 

ilość informacji, która utrudnia ich odbiór. Dzięki rozwojowi Internetu, telewizji, 

radia etc. mamy dostęp do zbyt dużej ilości informacji na niemal dowolnie wybra-

ny temat. Zjawisko to wpływa na kształtowanie się m.in. efektywności i skuteczno-

ści akcji ratowniczych oraz ogólne na jakość reagowania kryzysowego.  

W niektórych jednak przypadkach dostępność informacji jest tak duża, że  

w tym samym momencie ma do niej dostęp zbyt duża liczba użytkowników koń-

cowych i zarządzających podczas reagowania kryzysowego. Z punktu widzenia 

reagowania kryzysowego wraz ze wzrostem poziomu szumu informacyjnego ro-

śnie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi. Zbyt duża ilość informacji prowadzi często 

do dezinformacji. Tak właśnie działa szum informacyjny - przeszkadza zarządzają-

cym jak i użytkownikom końcowym.  

W dobie ery informacyjnej dostęp do wszelkich danych stał się o wiele łatwiej-

szy. Problem polega na tym, że trudno jest odróżnić w czasie rzeczywistym istotne 
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informacje od tych bezwartościowych. Opanowanie szumu informacyjnego jest 

jednak do pewnego stopnia możliwe. W tym celu należy stworzyć indywidualny 

system zarządzania informacją, który nie pozwoli na generowanie zakłóceń. Każda 

informacja może zostać wykorzystana na różne sposoby. Każda może być inaczej 

interpretowana. W tym wypadku eksperci ds. łączności zwracali uwagę na to, jak 

istotne dla każdego zagrożonego człowieka jest zrozumienie pułapek, jakie niesie 

za sobą szum informacyjny, łatwy i szybki dostęp do naszych prywatnych informa-

cji uzyskanych z systemu łączności, które mogą być użyte dla destrukcji, gdyby 

posiadł je terrorysta.  

W przypadku smogu informacyjnego mamy do czynienia z różnymi przyczy-

nami niskiej jakości i wartości informacji. Jest to przede wszystkim problem zbyt 

dużych opóźnień, zdezaktualizowanych, mało wiarygodnych i nieaktualnych źródeł 

informacji, a także obecności informacji „toksycznej”, „zatrutej” treściami świa-

domie i celowo szkodliwymi (celowo lub niecelowo generujących dodatkowy cha-

os, bałagan, zwiększających poziom entropii).  

Nie możemy dziś żyć i działać bez obiegu informacji i stojącego za nim techno-

logicznego zaplecza. Lawinowy wzrost liczby informacji, zwiększenie doń dostępu, 

łatwość magazynowania, szybkość transmisji stwarza jednak liczne problemy. 

Większość z nich ma charakter techniczny lub psychologiczny. Były one dostrzeżo-

ne przez ekspertów biorących udział w warsztatach. Rejestrują informację i podda-

ją potocznej analizie także tzw. zwykli obywatele. Na co dzień nierzadko słyszy się 

opinie, iż „przytłacza nas ogrom informacji". Towarzyszą im dodatkowo przekona-

nia, iż coraz częściej informacja jest mało wartościowa. Dzieje się tak z wielu po-

wodów. Podczas fazy reagowania kryzysowego występuje nadprodukcja informa-

cji, doprowadzając do inflacji jej wartości w systemach łączności. Wyniki badań 

naukowych zrealizowanych w ramach projektu FREESIC wskazują na przesyt in-

formacji, szczególnie w fazie reagowania. Niektórzy eksperci literalnie nazywali to 

zjawisko smogiem czy wręcz zaczadzeniem informacyjnym.  

Badania wykazały również, że zarządzający akcjami w ramach reagowania kry-

zysowego są sfrustrowani nadmiarem informacji. Nierzadki jest stan umysłowej 

dezorientacji. Ponad połowa z pośród ankietowanych stwierdziła, że nie jest  

w stanie przetworzyć docierających do nich wszystkich informacji. Nadmiar da-

nych zaburza ich funkcjonowanie, utrudniając podejmowanie decyzji. Przepusto-

wość kanałów informacyjnych ciągle rośnie i generuje określone problemy z funk-
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cjonowaniem systemów łączności w fazie reagowania kryzysowego. Nadmiar 

informacji nie ułatwia też pracy służbom zarządzania kryzysowego.  

W konkluzji końcowej z tego rozdziału uzasadnione jest stwierdzenie, że nowy 

system łączności musi niwelować zidentyfikowane inhibitory informacyjne. 

PODEJŚCIE HOLISTYCZNE DO PROJEKTOWANIA SYSTEMU ŁĄCZNOŚCI  

Holizm rozpatruje obiekty i zjawiska jako syntetyczne całości. Holizm można 

uznać za antytezę metodologii redukcjonistycznej. Wydaje się, że nauka nie może 

rozwijać się jedynie na podstawie podejścia redukcjonistycznego i wymaga uzu-

pełnienia koncepcjami holistycznymi. Proponowane ujęcie promuje pogląd, że 

problematyka projektowania systemów łączności na okoliczność wystąpienia sy-

tuacji kryzysowych jest niepodzielna i nieredukowalna. Holizm w tym przypadku 

pełni rolę komplementarną w stosunku do redukcjonizmu. Badania wyizolowa-

nych problemów cząstkowych i ich sumowanie, nie pozwalają właściwie zamode-

lować złożonego zjawiska, gdy brak jest informacji o korelacji poszczególnych by-

tów (użytkownik, stacja bazowa, kanał komunikacyjny, zgłoszenie) i procesów 

(transmisja danych, obsługa zgłoszenia). Istnieje zatem potrzeba w pracach z tego 

zakresu, wypracowania mechanizmów uwzględniających współzależność proce-

sów występujących w obszarze reagowania kryzysowego, wykraczających poza 

zastosowania narzędzi matematycznych i statystycznych. Można sformułować trzy 

grupy argumentów uzasadniających zastosowanie perspektywy holistycznej do 

projektowania systemów łączności dla ratowania życia i zdrowia ludzi: 

1) Specyfika nauk stricte technicznych ogranicza postrzeganie szerszego do-

strzegania i uwzględniania zdarzeń mających wpływ na działanie syste-

mów łączności, a także zawęża pole proponowanych rozwiązań; 

2) Podejście holistyczne, które pozwala na całościowe ujęcie kwestii reago-

wania kryzysowego i w tym kontekście rozważanie poszczególnych ele-

mentów, również analizy zagrożeń wynikających ze specyfiki danego sys-

temu; 

3) Identyfikacja potencjalnych korzyści i utraconych korzyści jest lepsza  

w przypadku szerszego niż węższego uwzględniania aspektów pozainży-

nierskich. 

Perspektywa wyjścia poza aspekty stricte inżynierskie przejawia się również  

w krytyce zbytniego zmatematyzowania procesów projektowania systemów re-



Jan ZYCH                                                                                                                             ASO.A.7(1)/2016/369-386 

 383 

agowania kryzysowego. To, że metody matematyczne są przydatne przy badaniu 

wyizolowanych w czasie i przestrzeni elementów nie oznacza, że istnieje formalny 

aparat matematyczny dający możliwość globalnej analizy zjawisk występujących  

w reagowaniu kryzysowym. Mimo iż wyróżnienie w każdym zdefiniowanym pro-

cesie komunikacyjnym jego podstawowych czynników (bytów i relacji) daje moż-

liwość poznania fundamentalnych typów oddziaływań, to jednak pomija wiele 

subtelnych lecz bardzo istotnych determinant, od których zależy wielokrotnie 

zdrowie i życie ludzi. Najbardziej ogólną charakterystyką podejścia holistycznego 

jest to, że odnosi się ono i obejmuje wszystko to, co ludzkie, a kwestie życia  

i zdrowia człowieka niewątpliwie dotyczą należy zakwalifikować do takiej kategorii. 

Należy też dodać, że proponowane podejście zwraca uwagę na historyczne ujęcie 

procesów reagowania kryzysowego w tym sensie, że poszukuje uwarunkowań  

i genezy stanów aktualnych w przeszłości. Jednocześnie przekraczają one granice 

historii, zwracają uwagę ku przyszłości, eksponując dążenie i oczekiwania tych, 

którzy koordynują reagowanie kryzysowe.  

Nieinżynierowie preferują podejście holistyczne kosztem podejścia redukcjoni-

stycznego i pod wieloma względami takie podejście jest uzasadnione. Dzieląc zło-

żony proces, jakim jest reagowanie kryzysowe, na części mniejsze, czegoś się  

o nim dowiadujemy. Na podstawie tej wiedzy można odtworzyć własności złożo-

nych obiektów i procesów. Jednak współzależności, jakie występują między bytami 

w obszarze reagowania kryzysowego, nie dają się opisać za pomocą rozbicia na 

proste części. Wydaje się, żeby je właściwie analizować należy je postrzegać w taki 

sposób, że reagowanie kryzysowe ma nieredukowalny, całościowy charakter. 

Zatem konieczne wydaje się badanie samych procesów, jak również ich analizo-

wanie jako całości. Są jednak „koszty uboczne” takiego podejścia. Próby całościo-

wego opisu zjawisk są znacznie bardziej złożone i trudniejsze, toteż w konsekwen-

cji należy się spodziewać znacznie skromniejszych rezultatów. Te próby nie dają 

jednak interesujących rezultatów z powodu braku odpowiednich metod opisu 

poza-zmatematyzowanego i zmatematyzowanego, np. ilościowej analizy zjawisk. 

Badanie bezpieczeństwa jako zespołu słabo ze sobą powiązanych prostych skład-

ników, prowadzi do zbyt ubogiego naukowego obrazu rzeczywistości. Obraz taki 

prezentuje atomistyczną strukturę, natomiast jego złożoność i jego całościowy 

charakter nie powinien być ignorowany jako analityczna metoda badawcza.  
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Czynniki trudnomierzalne, ulotne, istnieją, a ich pomijanie w konwencjach ba-

dawczych, jakie wypracowały nauki ścisłe jest błędem. Problematyka będąca  

w obszarze zainteresowania nauk o bezpieczeństwie wymaga, aby nie tylko od-

krywać relacje i stosunki powiązane ze zdarzeniami np. politycznymi, ekonomicz-

nymi, klimatycznymi oraz na podstawie odkrytych relacji budować ogólne zasady 

funkcjonowania sektora bezpieczeństwa, ale także, a może przede wszystkim 

chodzi o wypracowanie argumentów, jak powinno być i jak należy postępować.  

Uogólniając, zarządzanie kryzysowe charakteryzuje się m.in. tym, że raczej nie 

występują w nim proste układy o słabo powiązanych elementach. Wydaje się, że 

to co najistotniejsze, to co determinuje podejście holistyczne do badań, związane 

jest z istnieniem układów silnie zintegrowanych tworzących spójne całości. Każdy 

podział na części prowadzi do utraty pewnej informacji o całości, do zagubienia jej 

integralnego charakteru. Nie oznacza to, że autor prezentuje pogląd o niepodziel-

ności pewnych systemów. Dzieląc system na jakiekolwiek części, czegoś się o nim 

dowiadujemy. Chodzi o to, aby pamiętać zawsze, że również coś tracimy. Dlatego 

istotna jest tutaj tzw. „sztuka upraszczania”. Należy ją rozumieć jako umiejętność 

kontrolowanego tworzenia uproszczonych modeli badanej sytuacji, zbyt skompli-

kowanej dla całościowego opisu jej własności i struktury, jednak jednocześnie 

modeli na tyle szczegółowych, aby możliwe było dostrzeganie w procesie badaw-

czym istotnych, kluczowych relacji. Wtedy można mówić o sztuce budowania 

systemów łączności. W strukturach dyssypacyjnych (nietrwałych, które w reago-

waniu kryzysowym mają miejsce) pojawiają się swoiste prawa organizacji zarzą-

dzania, w dużym stopniu niezależne od natury składników tych struktur. Możliwe 

są one do zrozumienia dzięki postrzeganiu zarządzania kryzysowego jako całości 

[Zych 2013, 52]. 

PODSUMOWANIE 

Zamiast konkluzji autor artykułu formułuje kilka otwartych pytań, na temat 

projektowania systemów łączności dedykowanych reagowaniu kryzysowemu: 

1) W jakim zakresie i w jakich aspektach badania zrealizowane w ramach 

projektu FREESIC przyczynią do wypracowania w pełni satysfakcjonującej 

łączności w reagowaniu kryzysowym? 

2) Czy w reagowaniu kryzysowym możliwy jest konsensus w kwestii imple-

mentacji jednej zunifikowanej platformy komunikacji, czy będzie funkcjo-

nować kilka systemów równolegle? 
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3) Czy wdrożenie nowej platformy łączności w reagowaniu kryzysowym nie 

wygeneruje nowych problemów określanych przez ekspertów dziedzi-

nowych, jako inhibitory z komunikacją? 

4) Czy to jest prawidłowość, że projektanci systemów łączności dedykowa-

nych reagowaniu kryzysowemu techniczne inhibitory traktują jako inhibi-

tory mniejszej wagi (mniejszego znaczenia)? 

5) Jakie mechanizmy wykorzystywać w przyszłości, by właściwie identyfiko-

wać i przezwyciężać inhibitory w konstruowaniu systemów komunikacji, 

w fazie reagowania kryzysowego? 

6) Czy operatorzy telekomunikacyjni poddadzą się presji społecznej i wdrożą 

nowe, bardziej wydajne, bardziej odporne za zakłócenia rozwiązania, mi-

mo iż będzie to wymagało z ich strony dodatkowych inwestycji, spłacal-

nych w długim horyzoncie czasowym? 

7) Jak pokonać inhibitory?; Czy poddawać je dekompozycji i pojedynczo 

rozwiązywać problemy czy też holistycznie atakować zagadnienia? 
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WSTĘP 

W poniższym artykule postawiona zostaje teza, że studia wykorzystujące 

koncept medykalizacji stanowią użyteczną ramę opisu zjawisk także w obrę-

bie studiów nad bezpieczeństwem narodowym oraz międzynarodowym. Ze 

względu na rosnące globalnie  znaczenie zagrożeń dla zdrowia oraz wypra-

cowanie w związku z tym pojęcia „bezpieczeństwa zdrowotnego”, wydaje się 

koniecznym podjęcie rozważań nad tym, w jaki sposób nauki o zdrowiu mogą 

przyczynić się do poszerzania i pogłębiania wiedzy z zakresu bezpieczeństwa. 

Jak się okazuje, obydwa typy wiedzy mają ze sobą wiele wspólnego i odpo-

wiednio ze sobą połączone mogą okazać się niezwykle przydatne i użyteczne 

dla projektowania najbardziej optymalnych strategii dla osiągnięcia możliwie 

jak najwyższego poziomu ochrony społeczeństwa przed współczesnymi za-

grożeniami. 

KONCEPCJA MEDYKALIZACJI 

Podstawowe założenie koncepcji medykalizacji skupia się na przekonaniu 

o tym, że działania i instytucje medyczne obejmują swoją jurysdykcją coraz 

więcej obszarów pozamedycznych. Zwolennicy tej koncepcji wskazują na to, 

że w toku historii coraz większy obszar życia ludzkiego podlega władzy me-

dycznej. Tradycyjnie, w literaturze przedmiotu wyróżnia się trzy poziomy 

medykalizacji: konceptualny, instytucjonalny i interakcyjny [Nowakowski 2015, 

15 i nast]. Medykalizacja na poziomie konceptualnym dotyczy społecznie 

wytworzonej koncepcji zdrowia i polega na potrzebie definiowania i rozu-

mienia coraz szerszego kręgu zjawisk w kategoriach zdrowia i choroby [Con-

rad 2007, 4]. Zachowania, które niegdyś były uznawane za podlegające władzy 

religijnej bądź politycznej znajdują się obecnie w obszarze zainteresowań 

medycyny. Przykładem jest medykalizacja tzw. działań w afekcie lub zabójstw 

ze szczególnym okrucieństwem. Jeszcze w XIX wieku takie czyny były rozpa-

trywane w kategoriach dobra i zła. Obecnie obserwujemy tendencję do pod-

dawania osób, które je popełniają obowiązkowym badaniom psychiatrycz-

nym, co w rezultacie doprowadza do tego, że pewna część przestępców tra-

fia pod nadzór szpitali zamiast więzień. Co istotne, dochodzi do sytuacji, w 

których zachowania nie mające charakteru dewiacyjnego zostają poddane 

reżimowi medycyny. Przykładem służy tzw. medykalizacja zwiększonego 

poziomu aktywności dziecięcej, której efektem jest tzw. zespół ADHD dia-
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gnozowany na wczesnym etapie życia dziecka i leczony terapeutycznie w 

kolejnych etapach jego życia [Conrad 1992, 46-70]. Konceptualny poziom 

medykalizacji mówi zatem o zmianie w obrębie puli społecznie tworzonych 

idei na temat zdrowia i choroby oraz płynnych granic między nimi. Na po-

ziomie instytucjonalnym zauważa się, że coraz większa część naszego życia 

rozgrywa się w instytucjach o charakterze medycznym, czyli przede wszyst-

kim w szpitalach [Nowakowski 2015]. O ile jeszcze na początku XX w. ludzkie 

narodziny i śmierć przebiegały zwyczajowo w domu i w otoczeniu najbliż-

szych, to współcześnie zwyczajowym miejscem, w którym przebiegają 

wspomniane zjawiska, jest właśnie placówka szpitalna. Gdyby zsumować 

długość wszystkich naszych pobytów w instytucjach opieki medycznej w 

ciągu całego naszego życia, okazałoby się, że czas tam spędzony jest o wiele 

dłuższy niż jeszcze sto lat temu. Ponadto instytucje medyczne nierzadko 

biorą udział w tworzeniu polityki państwowej nie tylko w odniesieniu do 

spraw zdrowia, ale także środowiska, rozwoju gospodarczego, polityki spo-

łecznej oraz skomplikowanych dylematów bioetycznych. Ogólnie rzecz ujmu-

jąc, rola instytucji medycznych zarówno na poziomie prywatnym, jak i pu-

blicznym, stale rośnie. Poziom interakcyjny dotyczy budowy relacji na linii 

pacjent-lekarz oraz subtelnych zmian oczekiwań, które się dokonały na prze-

strzeni kilku ostatnich dekad [Tobiasz-Adamczyk 2002]. Chodzi tutaj przede 

wszystkim o to, że lekarze przestają być przez pacjentów traktowani jak „ma-

szyny eksperckie”, które mają monopol na wiedzę oraz władzę z zakresu 

życia i zdrowia, w związku z czym należy im się w zupełności podporządko-

wać. Obecnie nie tylko więcej czasu spędzamy w instytucjach medycznych, 

ale i oczekujemy od specjalistów tam pracujących o wiele większego zaanga-

żowania jeśli chodzi o opiekę nad nami. Lekarze oraz inni przedstawiciele 

personelu medycznego są coraz częściej postrzegani jako powiernicy nasze-

go subiektywnego i jedynego w swoim rodzaju odczucia sytuacji chorobowej 

[Tobiasz-Adamczyk 2002, 45 i n]. W tym sensie oczekujemy od lekarzy nie 

tylko postawienia diagnozy i otrzymania recepty, ale także gotowości do 

dialogu i zrozumienia, indywidulnego traktowania, umiejętności powiązania 

swojej wiedzy eksperckiej z doświadczeniem życiowym oraz otrzymania po-

rady, która daleko wykracza poza granice naszej dolegliwości. Reasumując, 

koncepcja medykalizacji charakteryzuje się kilkoma cechami. Po pierwsze, 

wiąże ze sobą biologiczny oraz społeczny aspekt funkcjonowania człowieka. 
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Po drugie, kładzie nacisk na dynamizm obiegu idei w obrębie każdego społe-

czeństwa, w tym szczególnie idei odnoszących się do „stanu pełnego, fizycz-

nego, umysłowego i społecznego dobrostanu” [Konstytucja WHO: 

http://www.who.int], którym jest zdrowie. Po trzecie, opiera się na prze-

świadczeniu o aktywnym stosunku jednostki do jej otoczenia społecznego. 

Po czwarte, zawiera element normatywizmu związany przede wszystkim z 

immanentną próbą oceny zjawiska medykalizacji pod kątem jego wpływu na 

koncepcję człowieczeństwa oraz stosunki społeczne panujące w zbiorowości 

[Szasz 1981; Larson 1996]. Po piąte, włącza technologię do namysłu nad 

ludzką kondycją. Wydaje się zatem, że koncepcja medykalizacji ma charakter 

filozoficzny i bazuje na teoretycznym namysłem nad społeczeństwem. Jest to 

jednak zbyt daleko idące uproszczenie. Koncepcja ta jest bowiem bardzo 

często sprawdzana empirycznie na gruncie socjologii, psychologii, czy antro-

pologii, o czym świadczą bogato ugruntowane empirycznie studia w tym 

zakresie. Istnieją jednak takie dyscypliny naukowe, w ramach których rzadko 

podejmuje się refleksję nad procesami medykalizacyjnymi. Jedną z takich 

dyscyplin są, obok politologii i stosunków międzynarodowych, nauki o bez-

pieczeństwie.  

MIEJSCE NAUK O ZDROWIU W RAMACH NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE 

Wbrew tendencji dotyczącej koncepcji medykalizacji, nauki o zdrowiu są 

często wykorzystywane w ramach studiów nad bezpieczeństwem. Szeroko 

pojęte zdrowie publiczne jest nie tylko celem politycznym, ale i warunkiem 

utrzymania bezpieczeństwa każdej populacji. Zgodnie z tzw. paradygmatem 

Lalonde’a, zdrowie jednostki oraz zdrowie społeczeństwa stanowią dwie 

strony tej samej monety [Wysocki, Miller 2003]. Od tego czasu, Światowa 

Organizacja Zdrowia manifestuje nowy model rozpatrywania zdrowia odno-

szący się do relacji człowiek-społeczeństwo-środowisko, na gruncie którego 

warunkiem utrzymania zdrowia poszczególnych jednostek jest funkcjonujące 

na zasadach demokratycznej partycypacji społeczeństwo, w którym dominu-

ją: klimat wzajemnego zaufania, gotowości do pomocy, otwarte i tolerancyj-

ne postawy, a także szacunku dla siebie nawzajem. Taka konceptualizacja 

idei „zdrowego społeczeństwa”, która zaowocowała oficjalną redefinicją 

pojęcia zdrowia podczas konferencji WHO w Ałma Acie w 1978 r., jest moż-

liwa jedynie przy przyjęciu założenia, że społeczeństwo to funkcjonuje w 
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warunkach bezpieczeństwa: zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

Konkludując, aby podjąć efektywny namysł nad zdrowiem całych grup ludz-

kich, należy przyjąć kilka bazowych założeń, które wpisują się w rozważania 

nad bezpieczeństwem. Po pierwsze, dychotomię zdrowie-choroba należy 

rozpatrywać w kontekście stan bezpieczeństwa-stan zagrożenia, aby uznać 

potrzebę przyjęcia aktywnej postawy wobec współczesnych wyzwań dla 

zdrowia. Po drugie, aby właściwie sformułować politykę nakierowaną na 

zdrowe społeczeństwo, należy zdefiniować „zdrowie” w kategorii celu stra-

tegicznego, możliwego do osiągnięcia jedynie po ścisłym zdefiniowaniu zbio-

ru taktyk i strategii służących realizacji tego celu. Zdrowie, tak jak i bezpie-

czeństwo, jest w tym wypadku optymalnym stanem, który nigdy nie zostanie 

osiągnięty w sposób absolutny, a efektywność dążenia do niego może mieć 

charakter jedynie gradacyjny. Po trzecie, „choroba” powinna być zdefinio-

wana w kategorii zagrożenia, a co za tym idzie, wszelkie środki służące walce 

z epidemiami, wirusami, bakteriami oraz innymi zagrożeniami biologicznymi 

powinny wpisywać się w spójny wewnętrznie plan działań nakierowany na 

maksymalne opanowanie sytuacji kryzysowej oraz przywrócenie porządku. 

Po czwarte, narzędzia i środki osiągania tak postawionych celów muszą być 

spójne (a czasem są nawet tożsame) z działaniami służb zapewniającym 

obywatelom wewnętrzne oraz zewnętrzne bezpieczeństwo. Podsumowując, 

nauki o bezpieczeństwie oraz cały aparat służący zapewnieniu bezpieczeń-

stwa w państwie są warunkiem efektywnego działania państwa w zakresie 

zapewnienia obywatelom zadowalającego stanu zdrowia publicznego. 

W tym miejscu powstaje pytanie o miejsce nauk o zdrowiu w obrębie na-

uk o bezpieczeństwie. Skoro te drugie są warunkiem pierwszych, to czy moż-

na jednocześnie powiedzieć, że refleksja nad zdrowiem, a w tym studia nad 

medykalizacją są niezbędne do holistycznego namysłu nad bezpieczeń-

stwem? Wiele przemawia za tym, aby traktować nauki o zdrowiu jako bardzo 

istotną część dyscyplin związanych z bezpieczeństwem. Jeśli bowiem bezpie-

czeństwo narodowe jako kierunek badawczy zajmuje się przede wszystkim 

optymalizacją wysiłków na rzecz likwidacji zagrożeń i, w dalszej perspekty-

wie, do maksymalizacji subiektywnego poczucia bezpieczeństwa obywateli, 

to myślenia nad tak istotnym elementem tego poczucia jakim jest zdrowie, 

stanowi jeden z podstawowych wymiarów tych nauk. Bez uwzględnienia 



Studia medykalizacyjne jako nowa rama opisu zjawisk z zakresu bezpieczeństwa narodowego 

 392 

zdrowia publicznego, bezpieczeństwo narodowe pomija najbardziej podsta-

wowy – biologiczny – aspekt ludzkiej egzystencji. W związku z tym wydaje 

się, że wiedza ekspercka z zakresu zdrowia publicznego posiada status po-

mocniczy wobec szeroko pojętego bezpieczeństwa jako kierunku badawcze-

go i zapewnia zasób technicznych informacji niezbędnych do walki z zagro-

żeniami epidemiologicznymi oraz skutkami katastrof ekologicznych. Tym 

większą rolę odgrywa w tym wypadku zjawisko medykalizacji, którego próby 

zdefiniowania są bardzo istotnym źródłem zrozumienia specyfiki współcze-

snych wyzwań dla bezpieczeństwa. Wyzwania te, jak choćby poszukiwanie i 

stosowanie rozproszonej wiedzy quasi-medycznej, obecnej przykładowo w 

Internecie, która w najlepszym wypadku nie zawsze pomaga radzić sobie z 

dolegliwościami jest całkiem nowym problemem, leżącym w kręgu zaintere-

sowań nauk o bezpieczeństwie. W celu lepszego zrozumienia motywów dzia-

łania osób sięgających po quasi-leki, czy suplementy diety i narażających się 

tym samym na pogorszenie stanu zdrowia, konieczne jest odwołanie się do 

społecznych i historycznych warunków funkcjonowania grup oraz namysł 

nad rolą medycyny w życiu współczesnego człowieka. Dzięki temu będzie 

możliwe tworzenie bardziej adekwatnych i, tym samym, bardziej efektyw-

nych strategii służących walce z tego typu zagrożeniami. W przeciwnym wy-

padku wszelkie działania państwowych organów bezpieczeństwa będą miały 

charakter doraźny i krótkofalowy, co w dłuższej perspektywie może nega-

tywnie odbić się na całościowym poziomie poczucia bezpieczeństwa w spo-

łeczeństwie. 

STUDIA MEDYKALIZACYJNE W NAUKACH O BEZPIECZEŃSTWIE 

Naukowy namysł nad medykalizacją w ograniczonym zakresie pojawia się w 

obrębie stosunków międzynarodowych i studiów nad bezpieczeństwem. Przybiera 

on zasadniczo kilka form: studia nad zdrowotnymi konsekwencjami konfliktów 

zbrojnych oraz terrorystycznych, mechanizmy tworzenia nowych schorzeń w śro-

dowisku permanentnego zagrożenia, studia nad tzw. „medykalizacją stanu nie-

pewności” (medicalization of insecurity) [Elbe 2012, Elbe 2011] oraz medykalizacja 

jako narzędzie poszerzania i pogłębiania kontroli wewnętrznej państwa nad oby-

watelami. Pierwszy typ studiów odnosi się najczęściej do sposobów reagowania 

jednostek i grup na zagregowane przeżycia traumatyczne, jakie niosą ze sobą 

wojna i terroryzm, a które są jednocześnie źródłem długofalowego lęku, kryzysu 
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zaufania do instytucji państwowych i społecznych, a także poczucia chaosu. 

Wszystko to stanowi zbiór przesłanek do podejmowania przez jednostki dotknięte 

tym nieszczęściem indywidualnych działań na rzecz odzyskania utraconego poczu-

cia stabilizacji oraz panowania nad swoim środowiskiem, co czasem przybiera 

formę zwiększonego poziomu medykalizacji swojego życia. W efekcie jednostki 

szukają ratunku w nadużywaniu leków oraz chętniej niż zwykle szukają pomocy  

i wsparcia u psychologów, którzy w tej sytuacji pełnią rolę strażnika bezpieczeń-

stwa, czyli istnienia uniwersaliów odnoszących się do funkcjonowania ludzkiego 

ciała. Innym aspektem tych refleksji jest swoista dyskursywna medykalizacja stanu 

wojny jako zbiorowego doświadczenia obłędu, którego jednostka nie jest w stanie 

włączyć w racjonalny porządek swojego świata. Przykładem może być jeden z 

incydentów podczas wojny w Iraku, którym było zbombardowanie przez Amery-

kanów szpitala psychiatrycznego w Al-Rashad [Howell 2010, 348 i n], w wyniku 

czego kilkadziesiąt osób chorych lub upośledzonych umysłowo zostało uwolnio-

nych i uzyskało styczność z resztą społeczeństwa irackiego, co stało się przyczyn-

kiem do traktowania tej sytuacji jako metaforycznego ujęcia natury stanu wojny, w 

którym codzienny „szał wojenny” doprowadza do sytuacji uwewnętrznienia po-

czucia zagrożenia, kiedy nikt nie jest w stanie przewidzieć, kto może czyhać na jego 

zdrowie i życie, bowiem potencjalny wróg żyje i działa wśród nas. 

Drugi typ studiów przenosi refleksję na bardziej zobiektywizowany po-

ziom i wiąże się z efektami wojny oraz zagrożeń terrorystycznych. Dobrym 

przykładem tej tendencji jest nowa jednostka chorobowa o nazwie PTSD, 

czyli Post-Traumatic Stress Disorder, która jest efektem długotrwałego prze-

bywania w warunkach ekstremalnego stresu i polega na niemożności powro-

tu do zwyczajowych zachowań związanych z życiem codziennym [Eagle 2002, 

37 i n]. Wydaje się, że tego typu fenomen nie jest niczym nowym, bowiem 

już w pracach starożytnych historyków oraz polityków pojawia się problem 

powrotu do codzienności po długim okresie doświadczania zbiorowej traumy 

wojennej. Problem ten został dobitnie wyrażony w literaturze dwudziestole-

cia międzywojennego, gdy po raz pierwszy człowiek stał się obserwatorem i 

uczestnikiem tak szeroko zakrojonych działań wojennych, w efekcie których 

śmierć poniosły miliony osób. Jednak dopiero pod koniec lat 90. XX w. 

wspomniany problem zaczął być ujmowany w kategoriach medycznych jako 

właśnie PTSD. To znaczące przesunięcie od rozpatrywania tego typu cierpie-
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nia przede wszystkim na płaszczyźnie egzystencjalnej i filozoficznej do zwer-

balizowania go w języku medycyny uzasadnia mówienie w tym przypadku o 

medykalizacji rozumianej jako wyrażanie problemów w kategoriach medycz-

nych oraz szukanie dla nich rozwiązań w płaszczyźnie medycznej [Conrad 

1992]. Medykalizacja zachowań związanych i wynikających z konfliktów 

zbrojnych z jednej strony prowadzi do szukania remedium na tę sytuację w 

systemie specjalistycznej wiedzy, a z drugiej przenosi odpowiedzialność za jej 

zaistnienie ze sfery politycznej odpowiedzialności w sferę psychiki jednostki, 

przez co ten społeczny problem staje się pozornie łatwiejszy do rozwiązania. 

Medykalizacja zachowań związanych z konfliktami zbrojnymi, której przykła-

dem jest właśnie PTSD przesuwa akcent z pytania „Jak zapewnić wysoki po-

ziom bezpieczeństwa w państwie nie narażając się przy tym na wysokie kosz-

ty społeczne podejmowanych działań?” na pytanie „Jak pomóc tym, którzy 

po przeżyciu permanentnego i długotrwałego stresu nie odnajdują się psy-

chicznie w rzeczywistości?”. Podjęcie namysłu nad tak sformułowanym pro-

blemem medykalizacji z perspektywy nauk o bezpieczeństwie wydaje się 

jednym z ciekawszych przykładów nterdyscyplinarnej współpracy. 

Kolejnym typem studiów, o których mowa jest tzw. medykalizacja stanu 

niepewności, który przenosi refleksję na jeszcze bardziej abstrakcyjny po-

ziom i koncentruje się na nowym sposobie generalnego ujęcia współcze-

snych problemów bezpieczeństwa. Ze względu na złożoność otaczającej nas 

rzeczywistości oraz jej wewnętrzną dynamikę, w ramach studiów nad bez-

pieczeństwem pojawiła się nowa konceptualizacja problemu „stanu zagroże-

nia” w postaci szeroko dyskutowanej teorii sekurytyzacji. Sekurytyzacja jest 

zakorzenionym społecznie mechanizmem definiowania coraz szerszego 

spektrum zjawisk w kategoriach bezpieczeństwa [Helle 2000, 218 i n]. Pod-

stawowymi narzędziami tego mechanizmu są tzw. performatywne akty mo-

wy, w efekcie czego powstają nowe pojęcia, takie jak „bezpieczeństwo zdro-

wotne”, czy „bezpieczeństwo kulturowe”, a w konsekwencji - nowe pola 

działania aparatu bezpieczeństwa państwa. Oprócz tego, sekurytyzacja za-

kłada poszerzenie ilości aktorów biorących udział w definiowaniu i precyzo-

waniu agendy bezpieczeństwa, przede wszystkim o aktorów społecznych, 

którzy nie tylko sekurytyzują, ale także przejmują część odpowiedzialności za 

zapewnienie optymalnego poziomu bezpieczeństwa [Helle 2000]. Omawiana 
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teoria jest rozwijana przede wszystkim przez tzw. szkołę kopenhaską, której 

przedstawicielami są m.in. Barry Buzan i Ole Weaver. Obecnie wśród bada-

czy pojawiają się jednakże głosy, które mówią, że teoria ta nie ujmuje w na-

leżyty i zadowalający sposób bardziej subtelnych przejawów zjawiska sekury-

tyzacji. Argumentują, że sposób rozumienia pojęcia „bezpieczeństwa” jest na 

gruncie tej teorii zbyt niejednoznaczny i doprowadza do ujednolicenia róż-

nych wymiarów bezpieczeństwa. W związku z tym pojawiła się koncepcja 

mówienia o tzw. medykalizacji stanu niepewności, która ma być doprecyzo-

waniem tej koncepcji w odniesieniu do jednego z najważniejszych pól reflek-

sji nad bezpieczeństwem, czyli pola zdrowia. Tak ujęta refleksja kieruje uwa-

gę obserwatorów i badaczy na to, że obszar bezpieczeństwa stale poszerza 

się o aspekty zdrowotne. W związku z coraz to nowymi rodzajami epidemii 

na świecie, niektóry mówią nawet o „epidemii epidemii” [Elbe 2011, 848-

850], która ma stanowić nowe, jeszcze nienależycie skonceptualizowane 

wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego, a co za tym idzie, we-

wnętrznego. Okazuje się, że aby zapewnić należyty poziom bezpieczeństwa 

w tej sferze tradycyjne środki jego osiągania nie są wystarczające. Coraz 

większe znaczenie zyskują nowoczesne technologie medyczne oraz systemy 

transferu informacji medycznych dotyczących nowo odkrytych zagrożeń dla 

zdrowia, a stan bezpieczeństwa społeczeństwa nierzadko zależy od szybkiej 

dystrybucji właściwych środków farmakologicznych oraz właściwego nadzoru 

ze strony specjalistów z zakresu medycyny. W tym sensie i w odniesieniu do 

wskazanych zagadnień, medicalization of insecurity oferuje o wiele bardziej 

precyzyjną i adekwatną ramę opisową, niż stosowana dotychczas teoria se-

kurytyzacji. 

Ostatnim rodzajem podejmowanych zagadnień, a jednocześnie obejmu-

jącym najszerszy zakres tematyczny jest stopniowe poszerzanie pól kontroli  

i oddziaływania na obywateli przez państwo dokonywane właśnie za pośred-

nictwem instytucji medycznych. Efektem wszystkich wskazanych wyżej ten-

dencji jest to, że medycyna faktycznie wkracza w te rejony działalności ludz-

kiej, które do tej pory nie miały z nią wiele wspólnego. Co istotne, nie jest to 

proces o charakterze odgórnym, ponieważ jego dynamika jest w coraz więk-

szym stopniu uzależniona od działań jednostek. Współczesna medykalizacja 

jest wytworem ludzi, którzy sami chcą, aby wiedza oraz instytucje medyczne 
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były obecne w ich życiu i porządkowały go. W tym miejscu powstaje zatem 

pytanie o to, w jakim stosunku do siebie pozostają tradycyjnie rozumiane 

państwo ze swoimi instytucjami zaprowadzania porządku i bezpieczeństwa  

i omawiany w artykule proces. Można na tak postawiony problem spojrzeć  

z perspektywy koncepcji ekonomii politycznej Michela Foucaulta, który 

twierdzi, iż rewolucja polityczna jaka dokonała się w XVIII w. polega przede 

wszystkim na zmianie techniki rządzenia w państwie [Foucault 2011]. Źró-

dłem kontroli przestał być suweren rozumiany jako jedna przywilejowana 

osoba oraz jej aparat „urządzający”, a stało się nim samo społeczeństwo, 

które poprzez głęboką i wciąż powielaną z pokolenia na pokolenie internali-

zację norm dotyczących pożądanego sposobu zachowania oraz interpreto-

wania świata dookoła niego sprawuje najbardziej efektywną samokontrolę 

[Foucault 2012]. Władza medyczna jest jednym z aspektów takiej właśnie 

samokontroli. Medykalizacja jest zatem kolejną manifestacją państwowej 

kontroli nad obywatelem, tyle że bardziej wysubtelnioną, bowiem w tym 

wypadku to sami obywatele uznają medycynę za gwarant subiektywnego 

poczucia bezpieczeństwa w odniesieniu do określonego wycinka rzeczywi-

stości, w której się poruszają. Z perspektywy studiów nad bezpieczeństwem 

medykalizacja może być zatem traktowana jako jeden z mechanizmów za-

pewniania obywatelowi bezpieczeństwa za cenę sprowadzenia kontroli spo-

łecznej niemalże do poziomu komórkowego. Wskazuje tym samym  również 

na jeszcze jeden bardzo ważny aspekt łączący medykalizację ze współcze-

snymi tendencjami nauk o bezpieczeństwie, a mianowicie stopniowe prze-

suwanie akcentu z kontroli społecznej w kierunku kontroli populacyjnej. 

EKSPLANACYJNY POTENCJAŁ KONCEPCJI MEDYKALIZACJI W RAMACH NAUK O BEZPIECZEŃ-

STWIE 

Reasumując to, co zostało powiedziane na temat stosunku studiów medykaliza-

cyjnych do studiów nad bezpieczeństwem i na odwrót, można zauważyć, że pierw-

sza koncepcja posiada dość wysoki potencjał jeśli chodzi o śledzenie i odkrywanie 

społecznych mechanizmów dążenia do zapewnienia sobie jak najbardziej optymal-

nego poziomu bezpieczeństwa. Potencjał ten wynika przede wszystkim z maksy-

malnej specjalizacji koncepcji, która jest ograniczona jedynie do płaszczyzny zacho-

wań medycznych dostrzegalnych w społeczeństwie. Dzięki temu badacze zajmujący 

się medykalizacją dysponują, z jednej strony, specjalistycznym aparatem pojęcio-
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wym medycyny, a z drugiej – są w stanie odnieść go do zjawisk o charakterze poza-

medycznym. Upatrując w uwarunkowaniach społecznych przyczynę i ostateczny cel 

procesów, o których mowa, zwolennicy tej koncepcji mogą z powodzeniem odnieść 

ją do problemów z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego oraz wewnętrznego wpi-

sując medycynę w nieustanne wysiłki mające na celu walkę z zagrożeniami. Szcze-

gólnie interesujący jest w tym kontekście problem przeniesienia odpowiedzialności, 

o którym była wstępnie mowa przy okazji zarysowywania problemu tworzenia no-

wych jednostek chorobowych. Refleksje medykalizacyjne przestają być jedynie roz-

rywką intelektualną w sytuacji, gdy przyjdzie do rozstrzygnięcia dylematu, czy osoby 

podejmujące się samobójczych zamachów terrorystycznych powinny być traktowa-

ne jako przestępcy, czy jako osoby z zaburzeniami psychicznymi [Howell 2007]. In-

nymi słowy, czy ewentualne zeznania od osób powiązanych z tymi środowiskami 

powinny być egzekwowane przez śledczych, czy przez psychiatrów? Odebranie 

terrorystom atrybutu zdolności do racjonalnego działania z jednej strony poniża ich i 

podkopuje autorytet ich przywódców, co może zmniejszyć siłę ich oddziaływania, ale 

z drugiej – likwiduje odpowiedzialność za ich czyny, co z kolei jest nie do pomyślenia 

nie tylko dla władz państw, które doświadczyły ataków, ale także dla rodzin osób, 

które poniosły śmierć w ich wyniku. Koncepcja medykalizacji nie oferuje zatem go-

towych rozwiązań postawionych problemów, lecz proponuje nowy sposób ich defi-

niowania oraz ramę teoretyczną i narzędzia do ich rozpatrywania oraz problematy-

zowania tych kwestii bezpieczeństwa, które były do tej pory  traktowane jednowy-

miarowo.  

PODSUMOWANIE 

Artykuł miał na celu zaprezentowanie koncepcji medykalizacji oraz nakre-

ślenie najważniejszych kwestii wchodzących w zakres jej zainteresowania,  

a jednocześnie przybliżających ją do nauk o bezpieczeństwie. Z tej perspek-

tywy wydaje się, że w obliczu nowych zagrożeń opatrywanych przedrostkiem 

„bio-”, omawiana koncepcja oferuje bardzo interesujące kategorie ich opisu  

i wyjaśniania, a co za tym idzie – może dzięki temu doprowadzić do wypra-

cowania innowacyjnych, a co ważniejsze, bardziej efektywnych sposobów ich 

rozwiązywania. W tym względzie, koncepcja medykalizacji idzie w tym sa-

mym kierunku co studia nad bezpieczeństwem, troszcząc się o tak czy inaczej 

zdefiniowany wysoki poziom bezpieczeństwa i subiektywnego poczucia do-

brostanu obywateli.   
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Zapewnienie wewnętrznego i zewnętrznego bez-

pieczeństwa jest dla państwa sprawa życia  

i śmierci, więc najważniejszym zadaniem każdego 

rządu. Jan Nowak-Jeziorański 

WPROWADZENIE 

W ostatnim okresie przedmiotem publicznej dyskusji, rozważań czy po-

lemiki w zakresie bezpieczeństwa państwa i spraw obronnych stała się kwe-

stia odtworzenia Obrony Terytorialnej, która przestala funkcjonować w na-

szym kraju w 2008 r. Według współczesnych wydawnictw leksykalnych 

Obrona Terytorialna jest traktowana jako część  systemu militarnego przygo-

towana do prowadzenia wspólnie z wojskami operacyjnymi, pozamilitarnymi 

ogniwami obronnymi i społeczeństwem obrony powszechnej państwa. Jej 

celem jest przygotowanie i prowadzenie obrony rejonów oraz obiektów na 

obszarze całego kraju, stwarzanie warunków do rozwinięcia i działania wojsk 

operacyjnych oraz podjęcia działań regularnych w masowej skali, a także 

wspieranie pozamilitarnych działań obronnych [Słownik terminów z zakresu 

bezpieczeństwa  … 2008, 80].  

Współcześnie Obrona Terytorialna jest  traktowana jako komponent no-

woczesnej struktury militarnej państw, który dzięki ścisłemu powiązaniu  

z systemem niemilitarnym w decydujący sposób może wpływać na skutecz-

ność obrony narodowej [International Military … 1993, 2017-2018]. Dlatego 

formacja ta występuje prawie we wszystkich państwach demokratycznych,  

w tym szczególnie w krajach członkowskich NATO.  

W założeniu koncepcyjnym opracowanym przez Ministerstwo Obrony Na-

rodowej (MON) naszego państwa wojska Obrony Terytorialnej mają być, 

obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki Wojennej i Wojsk Spe-

cjalnych, nowym, ale równorzędnym rodzajem sił zbrojnych (piątym) funk-

cjonującym nie tylko w czasie zagrożenia i wojny, ale także w czasie pokoju. 

Przewiduje się, że oprócz realizacji wielu zadań o charakterze militarnym  

i niemilitarnym ich główną funkcją będzie także integracja lokalnych wspól-

not wokół problematyki bezpieczeństwa i obrony naszego państwa. Niewy-

kluczone, że w przyszłości nazwa tej formacji zostanie przekształcona  

w Ochotniczą Armię Krajową, w skład której wejdą także liczne w naszym 

państwie organizacje proobronne czy paramilitarne. W ten sposób wojsko 
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terytorialne przejęłoby tradycje Armii Krajowej – największej w naszej historii 

zakonspirowanej siły zbrojnej Polskiego Państwa Podziemnego, funkcjonują-

cej w czasie II wojny światowej i liczącej pod koniec 1944 r. prawie 390 tys. 

żołnierzy.  

Podstawowym argumentem przemawiającym za utworzeniem Obrony 

Terytorialnej jest niekorzystna sytuacja w środowisku bezpieczeństwa Polski, 

spowodowana agresywną i mocarstwową polityką Rosji. Funkcjonuje opinia, 

że w ostatnich latach kładziono zbyt mały nacisk na kwestie zdolności do 

obrony własnego terytorium przez co nasze wojsko jest zbyt słabe, aby prze-

ciwstawić się potencjalnej agresji, szczególnie ze strony Rosji. Istnieją także 

obawy, że pomoc sojusznicza może przyjść zbyt późno. Ten ostatni argument 

potwierdzają różne ośrodki eksperckie (np. amerykański think tank Atlantic 

Council), które oceniają, że w przypadku agresji ze strony Rosji realna reakcja 

NATO nastąpiłaby dopiero po około 2 tygodniach. Przez ten czas państwa 

tzw. flankowe Sojuszu, w tym Polska, będą musiały odpierać atak opierając 

się na własnym potencjale obronnym. Obecnie nasze wojska operacyjne 

oparte o armię zawodową są nieliczne, a w związku z tym ich zdolności ope-

racyjne nie zapewniają skutecznej obrony wschodniej granicy. Ponadto kie-

rownictwo NATO z rezerwą odnosi się do kwestii wzmocnienia państw so-

juszniczych graniczących z Rosją, poprzez rozmieszczenie na ich terytorium 

stałych baz i znaczących sił militarnych. Dlatego obecne kierownictwo MON 

uważa, że Obrona Terytorialna jest niezbędnym elementem obrony narodo-

wej i w związku z tym, musi być utworzona jako ważny komponent systemu 

bezpieczeństwa narodowego Polski. Celem odtworzenia tej formacji jest, 

przede wszystkim, wzmocnienie potencjału odstraszania naszego państwa, 

głównie poprzez wsparcie wojsk operacyjnych, a także samodzielne prowa-

dzenie różnych działań przez jednostki Obrony Terytorialnej podczas poten-

cjalnej agresji przeciwnika. Uważa się, że formacja ta mogłaby realizować 

także wiele zadań w czasie pokoju na rzecz lokalnych wspólnot.  

GENEZA OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE 

Obrona Terytorialna ma w naszym kraju długą tradycję. Potęga militarna 

Polski już od początków naszej państwowości oparta była o powszechną 

organizację zbrojną, znaną jako „pospolite ruszenie”. Był to nadzwyczajny 
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środek stosowany w czasach szczególnego zagrożenia, mobilizujący w walce 

z najeźdźcą „wolnych obywateli wolność ubezpieczających”.  

Utrata niepodległości przez Polskę w XVIII w., a tym samym brak regular-

nej i licznej armii narodowej spowodowały, że w powstaniach narodowych 

główną rolę odgrywały przede wszystkim organizowane spontanicznie siły 

obywatelskie, którymi kierowali zwykle wyszkoleni w rzemiośle wojskowym 

oficerowie. W okresie powstań powoływano różne formacje wojsk lokalnych, 

takie jak milicje miejskie, gromady i oddziały parafialne w powstaniu ko-

ściuszkowskim, czy oddziały partyzanckie organizowane na bazie pospolitego 

ruszenia w powstaniach listopadowym i styczniowym [Jakubczak 2002-2014,   

72]. Przyczyniły się one w dużej mierze do wielu zwycięskich bitew podczas 

tych zrywów narodowowyzwoleńczych.  

W okresie II Rzeczypospolitej podjęto próbę utworzenia formacji obrony 

powszechnej. Nosiła ona nazwę „Obrona Narodowa” i powstała dopiero  

w 1937 r., czyli w okresie realnego zagrożenia naszej państwowości ze strony 

Niemiec. Koncepcję opracowano pod koniec 1936 r., a jej autorem był m.in. 

gen. Tadeusz Kutrzeba. Przewidywała ona tworzenie w systemie terytorial-

nym lokalnych oddziałów cywilno-wojskowych o charakterze ochotniczym. 

Podstawą systemu były brygady składające się z samodzielnych batalionów 

Obrony Narodowej. Oddziały Obrony Narodowej nie były przewidywane do 

realizacji samodzielnych działań. Ich główne zadanie polegało na prowadza-

niu krótkotrwałych działań obronnych w dogodnych warunkach terenowych  

i przy wsparciu wojsk regularnych. W momencie wybuchu wojny we wrze-

śniu 1939 r. funkcjonowały w sumie 83 bataliony, w których walczyło ponad 

50 tys. żołnierzy. Wykazali się oni dużym poświęceniem i odwagą, pomimo 

wielu braków sprzętowych.   

W okresie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej system Obrony Terytorialnej miał 

stanowić narodową siłę militarną niezależną od dowództwa Układu Warszawskie-

go. Wojska Obrony Terytorialnej Kraju (OTK) zaczęto tworzyć dopiero na początku 

lat 60.  XX w. Były one traktowane jako siły tzw. układu wewnętrznego i funkcjo-

nowały obok wojsk operacyjnych, które stanowiły układ zewnętrzny. W wojskach 

lądowych OTK planowano utworzyć aż 330 różnych jednostek, w tym po jednym 

pułku OTK w każdym województwie oraz po jednym batalionie OTK w każdym 

powiecie. Ogółem sformowano jedną brygadę, 18 pułków i 67 batalionów. Jed-
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nostki OTK były przewidziane do realizacji różnorodnych zadań taktycznych na 

terytorium kraju w swoich rejonach odpowiedzialności, które przygotowywały już 

w czasie pokoju1. Były to bezpośrednie działania bojowe prowadzone wspólnie  

z wojskami operacyjnymi, działania w strefie tyłowej oraz działania nieregularne na 

terytorium opanowanym przez przeciwnika. Przeznaczono je do ochrony obiek-

tów i udzielania pomocy w likwidacji skutków uderzeń lotniczych i broni masowe-

go rażenia oraz do zwalczania skutków klęsk żywiołowych. Trzeba jednak stwier-

dzić, że w tym okresie formacje OTK uważano powszechnie za wojsko drugiej 

kategorii, nadające się wyłącznie do zadań tyłowych. W 1989 r., w ramach redukcji 

Sił Zbrojnych PRL, wojska lądowe OTK zostały rozformowane. 

Proces odbudowy wojsk Obrony Terytorialnej rozpoczęto w III Rzeczypospolitej 

już w 1991 r. Ich zadaniem miało być prowadzenie działań bojowych na obszarze 

Polski wspólnie z wojskami operacyjnymi. Podstawą utworzenia tej formacji była 

„Koncepcja rozwoju Obrony Terytorialnej", opracowana w okresie rządu AWS 

(1997-2001). Przyjęto ją w 1997 r. bazując na doświadczeniach państw NATO.  

W dokumencie założono, że do 2003 r. w każdym województwie powstanie bry-

gada Obrony Terytorialnej licząca ok. 10 tys. żołnierzy. Ze względu na proces re-

dukcji całych Sił Zbrojnych RP, który został zapoczątkowany już w latach 90., udało 

się utworzyć jedynie siedem brygad Obrony Terytorialnej i to w większości o wy-

sokim stopniu skadrowania. W sumie ich stan nie przekroczył łącznie 2 tys. żołnie-

rzy. Dwie brygady Obrony Terytorialnej rozformowano w 2003 r. (23. BOT w Gli-

wicach) i 2005 r. (2. BOT w Mińsku Mazowieckim), a pozostałe pięć brygad 

(Lębork, Zamość, Przemyśl, Białystok, Kłodzko) w 2008 r. przekształcono w bata-

liony Obrony Terytorialnej, a następnie w bataliony zmechanizowane, co było 

jednoznaczne z zakończeniem  funkcjonowanie Obrony Terytorialnej w Polsce. 

Wraz z likwidacją oficjalnych struktur Obrony Terytorialnej przez rządzącą koalicję 

PO–PSL  (ministrem obrony narodowej był Bogdan Klich), ich miejsce zajęły orga-

nizacje proobronne, takie jak np. Stowarzyszenie Obrona Narodowa.pl – Ruch na 

Rzecz Obrony Terytorialnej.  

Obecnie Polska jest nadal jednym z nielicznych państw, które nie posiada-

ją wojsk Obrony Terytorialnej. Dla przykładu niewielka, bo zaledwie pięciomi-

lionowa Finlandia posiada aż 230 tys. ochotników Obrony Terytorialnej, czyli 

                                                           
1
 Przyjmuje się, że rejony odpowiedzialności jednostek OT mogą mieć powierzchnię: 

batalion ok. 400-600 km², brygada 2000-3000 km² [Jakubczak, Marczak 1998, 156].  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Pok%C3%B3j_(polityka)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzia%C5%82ania_bojowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C5%84sk_Mazowiecki
https://pl.wikipedia.org/wiki/L%C4%99bork
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zamo%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemy%C5%9Bl
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bia%C5%82ystok
https://pl.wikipedia.org/wiki/K%C5%82odzko


Wojska obrony terytotrialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski 

 404 

prawie 4 razy więcej niż żołnierzy zawodowych wojsk operacyjnych (ok. 60 

tys.). Ochotnicza organizacja obronna jest także podstawą systemu bezpie-

czeństwa Szwecji. W związku z redukcją armii regularnej do ok. 13 tys. żoł-

nierzy dużą część zadań przejęła tzw. Gwardia Krajowa (Home Guard) licząca 

ok. 30 tys. członków. Jest ona podzielona na  21 batalionów (liczba hrabstw), 

z których każdy posiada w swojej strukturze od 2 do 5 kompanii przeznaczo-

nych do realizacji zadań na poziomie gminy. Podobne rozwiązania funkcjonu-

ją także w innych państwach, takich jak: Norwegia, Szwajcaria, Niemcy czy 

Izrael. Największą na świecie armię ochotniczą mają jednak USA. Jest ona 

znana jako Gwardia Narodowa i w czasie pokoju liczy prawie 360 tys. żołnie-

rzy (ok. 8% całości wojsk lądowych). Żołnierze Gwardii Narodowej biorą 

udział nie tylko w działaniach na terenie kraju (np. przeciwdziałanie i usuwa-

nie skutków huraganu Katrina w 2005 r.), ale wspierają także regularne od-

działy USA w misjach zagranicznych (Irak, Afganistan).  

Liczne przykłady pokazują jak ważna może być Obrona Terytorialna za-

równo w czasie pokoju, jak i podczas zagrożenia wojennego czy wojny. Jako 

wzór często stawiana jest Szwajcaria, która dzięki swojej determinacji i wła-

ściwemu przygotowaniu do powszechnej obrony kraju uniknęła okupacji 

hitlerowskiej w czasie II wojny światowej. W tym kontekście oraz mając na 

względzie niepokojące zjawiska za wschodnią granicą naszego państwa 

uznano, że sprawą priorytetową dla bezpieczeństwa militarnego Polski jest 

podjęcie prac, w rezultacie których zostanie odtworzona Obrona Terytorial-

na, jako ważny element całego systemu bezpieczeństwa narodowego. 

OBECNA KONCEPCJA OBRONY TERYTORIALNEJ W POLSCE 

Sposób funkcjonowania Obrony Terytorialnej w naszym państwie został 

przyjęty pod koniec kwietnia bieżącego roku przez Antoniego Macierewicza - 

obecnego ministra obrony narodowej. Tak więc utworzenie tego rodzaju sił 

zbrojnych stało się faktem. Obecnie MON przechodzi z fazy legislacyjnej do 

etapu praktycznej realizacji przedsięwzięcia.  

Jako wyznacznik wiarygodności i skuteczności Obrony Terytorialnej przy-

jęto dostosowanie jej struktury organizacyjnej do podziału administracyjne-

go państwa. Zakłada się funkcjonowanie wojska Obrony Terytorialnej na 

trzech poziomach, ściśle powiązanych z podziałem administracyjnym pań-

stwa, czyli na poziomie centralnym (krajowym), wojewódzkim i powiatowym. 



Zdzisław POLCIKIEWICZ                                                                                                   ASO.A.7(1)/2016/399-413 

 405 

Formacją ma kierować utworzone na szczeblu centralnym Dowództwo 

Obrony Terytorialnej, które ma funkcjonować przy Sztabie Generalnym Woj-

ska Polskiego, odgrywającym nadrzędną rolę po kolejnej reformie systemu 

dowodzenia SZ RP planowanej w najbliższym czasie. W każdym wojewódz-

twie ma powstać brygada Obrony Terytorialnej, w mieście wojewódzkim – 

batalion, a w każdym powiecie ok. 100-osobowa kompania różnego typu: 

piechoty, ochrony, manewrowa, wsparcia, regulacji ruchu i inne. Ten naj-

niższy poziom ma być także podstawą całego systemu. W ciągu kilku lat pla-

nuje się utworzenie 364 kompanii znajdujących się w składzie 86 batalionów 

(po 4-5 kompanii), podległych wojewódzkim brygadom (po 3-4 bataliony) 

odpowiedzialnym za obszary poszczególnych województw. Etat każdego  

z batalionów będzie wynosił około 600-1000 żołnierzy. W sumie powstanie 

17 brygad Obrony Terytorialnej (dwie w województwie mazowieckim) po 

około 1,5-2,5 tys. Żołnierzy [Obrona terytorialna, http://forsal.pl]. Brygady 

będą miały zróżnicowany skład w zależności od specyfiki danego wojewódz-

twa. Jedne będą złożone przede wszystkim z jednostek ochrony, inne –  

z jednostek bardziej manewrowych, w tym również przeznaczonych do pro-

wadzenia działań nieregularnych.  

Oddziały Obrony Terytorialnej zostaną wyposażone w różne rodzaje 

broni. Kompanie piechoty, manewrowe, czy ochrony będą uzbrojone głów-

nie w broń maszynową i granatniki, natomiast  kompanie wsparcia otrzy-

mają także cięższy sprzęt bojowy, taki jak: moździerze, przenośne wyrzut-

nie PPK, ciężkie granatniki przeciwpancerne czy przenośne zestawy  rakiet 

przeciwlotniczych. Jednostki Obrony Terytorialnej przewidziane do realiza-

cji najważniejszych zadań bojowych, w tym do wzmocnienia wojsk opera-

cyjnych, będą wyposażone podobnie jak wojska operacyjne. 

Nabór do służby w formacjach Obrony Terytorialnej zostanie przeprowa-

dzony w trybie ochotniczym. Wszyscy kandydaci muszą jednak spełniać wa-

runki dopuszczające do pełnienia służby wojskowej. Będą obowiązywać 

także limity wiekowe, stosowne do zajmowanego stanowiska. Do formacji 

zostaną przyjęte zarówno osoby, które odbyły służbę wojskową (zawodo-

wą, zasadniczą lub w ramach NSR) oraz te, które nie służyły w wojsku. Mu-

szą one jednak odbyć tzw. służbę przygotowawczą trwającą do 4 miesięcy. 

Ocenia się, że już pod koniec bieżącego roku w wojskach Obrony Terytorial-



Wojska obrony terytotrialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski 

 406 

nej będzie funkcjonować co najmniej kilka tysięcy osób [Schwarzgruber 

http://www.polska-zbrojna.pl]. 

Szkolenie żołnierzy ma odbywać się przez średnio 30 dni w roku, w tym 

szkolenie krótkotrwałe (2 dni) co miesiąc w weekendy oraz raz w roku szko-

lenie długotrwałe w postaci dwutygodniowego zgrupowania na poligonie. 

Każdy uczestnik szkolenia otrzyma wynagrodzenie według stopnia, a także 

liczby dni udziału w szkoleniu. Żołnierzy Obrony Terytorialnej będą obowią-

zywały takie same regulacje prawne związane ze służbą wojskową (regula-

miny) jak w wojskach operacyjnych. 

Wojska Obrony Terytorialnej mają w sumie liczyć około 35 tys. żołnierzy, 

a pierwsze trzy brygady zostaną sformowane już na przełomie 2016 i 2017 

roku we wschodnich województwach Polski, prawdopodobnie na Podlasiu, 

Lubelszczyźnie i Podkarpaciu2. Pozostałe brygady powstaną prawdopodobnie 

do końca 2019 r. Pełna gotowość brygad zostanie osiągnięta po okresie trzy-

letniego szkolenia, które ma trwać do końca 2021 r. Nasuwa się wniosek, że 

przygotowując koncepcję funkcjonowania jednostek Obrony Terytorialnej w 

naszym systemie bezpieczeństwa przyjęto model skandynawski, a szczegól-

nie szwedzki, zakładający około 30-40% udział tej formacji w całym potencja-

le obronnym państwa. Biorąc pod uwagę liczbę ludności, obszar naszego 

państwa oraz aktualną liczebność sił zbrojnych rozwiązanie to wydaje się 

korzystne. 

OCENA REAKTYWACJI OBRONY TERYTORIALNEJ 

Idea odtworzenia Obrony Terytorialnej w Polsce ma wielu zwolenników, ale 

także oponentów. Jeżeli chodzi o argumenty przemawiające za powstaniem tej 

formacji najważniejszym z nich to niewątpliwie zwiększenie bezpieczeństwa 

obronnego i nienaruszalności terytorium naszego państwa, szczególnie w nie-

sprzyjających warunkach, gdy nasze siły zbrojne są stosunkowo nieliczne i tym 

samym niezdolne do samodzielnego powstrzymania agresora, a pomoc sojuszni-

cza może nadejść z opóźnieniem i to nawet kilku tygodni. Dlatego największym 

gwarantem bezpieczeństwa jest własna siła i własny potencjał. Uważa się zatem, 

                                                           
2
 Według ministra Macierewicza, koszt zorganizowania trzech brygad obrony teryto-

rialnej nie powinien przekroczyć 300-350 mln zł. Gdyby wojsko musiało kupić 100 
proc. uzbrojenia i wyposażenia dla tych jednostek, kosztowałoby to ok. 400 mln zł. 
[Piąty rodzaj sił zbrojnych ... http://www.tvn24.pl] 
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że optymalna struktura naszej armii powinna zakładać funkcjonowanie dwóch 

niezależnych od siebie, a jednocześnie uzupełniających się komponentów, takich 

jak profesjonalne siły zbrojne (wojska operacyjne) oraz powszechna armia teryto-

rialna (wojska Obrony Terytorialnej). Możliwość utworzenia i wykorzystania 

wspólnie z wojskami operacyjnymi masowej terytorialnej formacji zbrojnej, jaką 

jest Obrona Terytorialna,  oraz możliwość wykorzystania pozamilitarnych ogniw 

obronnych i całego społeczeństwa dla wsparcia powszechnej obrony terytorium 

powinno być zatem podstawą skutecznej strategii obronnej naszego państwa, 

podobnie jak ma to miejsce w innych krajach demokratycznych. Jest to niewątpli-

wie najważniejsze i najpilniejsze wyzwanie w tworzeniu bezpieczeństwa Polski 

determinujące odstraszanie, a w przypadku ataku przeciwstawienie się agresji 

przeważających (i to nawet znacznie) wojsk potencjalnego przeciwnika. Potwier-

dzają to doświadczenia bojowe z Wietnamu, Czeczeni czy Afganistanu.    

Niezbędność wojsk Obrony Terytorialnej tłumaczy się także tym, że zmie-

nił się charakter współczesnej wojny, która obejmuje nie tylko konfrontację 

zbrojną przeciwstawnych  armii, ale wiele różnorodnych wrogich działań 

prowadzonych na obszarze całego państwa, a skierowanych przeciwko go-

spodarce czy społeczeństwu. Dlatego tak ważna jest gotowość i poświęcenie 

obywateli do obrony swojego miasta czy domu. Ponadto w ostatnich latach 

zmieniło się znacznie środowisko bezpieczeństwa, w którym oprócz typo-

wych zagrożeń militarnych coraz powszechniej występują zagrożenia o cha-

rakterze niemilitarnym, jak np.: przestępczość zorganizowana, awarie tech-

niczne czy klęski żywiołowe.   

Zakłada się, że celem strategicznym OT powinno być powszechne wojskowe 

przygotowanie i wykorzystanie zasobów ludzkich, materiałowych i przestrzeni 

lądowej do prowadzenia ochrony i obrony miejscowej na całym terytorium Polski 

dla zapewnienia skutecznego odstraszania, ochrony i obrony przed agresją i ata-

kami grup terrorystycznych, a także niezwłocznego i skutecznego wsparcia Władz 

i społeczeństwa w ratowaniu i zabezpieczeniu ludzi, mienia i środowiska w sytu-

acjach klęsk żywiołowych, katastrof technicznych i innych nieszczęść i potrzeb 

[Marczak, Jakubczak 2014, 74].  

Przewiduje się, że formowane obecnie jednostki Obrony Terytorialnej 

będą realizowały spektrum zadań, zarówno w czasie pokoju, kryzysu i wo j-

ny. Istotą formacji tego typu, jest „lokalne realizowanie zadań”, czyli działa-
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nie na obszarach, związanym z rodzinnym miejscem pochodzenia i zamiesz-

kania. Czynnik ten zdecydowanie podnosi wartość bojową pododdziałów 

tego typu. Wykorzystywane będą zarówno do działań militarnych, jak i tych 

o charakterze niemilitarnym.  

W ramach pierwszej grupy zadań wojska Obrony Terytorialnej będą 

wspierać wojska operacyjne stwarzając im warunki do ich rozwinięcia i pro-

wadzenia działań. Mogą też realizować samodzielne działania, szczególnie 

w obszarze tyłowym,  polegające np. na przygotowaniu do obrony newra l-

gicznych rejonów, czy ochronie ważnych obiektów infrastruktury strate-

gicznej, jak np.: lotniska, porty, bazy morskie, rafinerie, zakłady przemysłu 

chemicznego, urzędy administracji państwowej, obiekty wojskowe, obiekty 

energetyczne lub hydrotechniczne itp. Pozwoli to znacznie odciążyć wojska 

operacyjne. Inne zadania to zwalczanie przeciwnika znajdującego się w głębi 

naszego terytorium (desanty, grupy dywersyjne, grupy zbrojnego podzie-

mia), likwidacja skutków uderzeń nieprzyjaciela czy kontrola ruchu drogo-

wego. Walory bojowe jednostek obrony terytorialnej wynikające z lekkiego 

sprzętu i znajomości terenu zapewniają także możliwość prowadzenia dzia-

łań nieregularnych na terenach zajętych przez przeciwnika. Rodzaj zadań 

bojowych zależy wiec od tego, czy będą one realizowane w obszarach nara-

żonych na bezpośrednią agresję, czy w głębi kraju. Należy jednak zaznaczyć, 

że w odróżnieniu od wojsk operacyjnych, które posiadają dużą mobilność  

i odporność na uderzenia, wojskami Obrony Terytorialnej nie powinno się  

manewrować nie tylko w skali strategicznej, ale nawet operacyjnej. Muszą 

być one zawczasu przygotowane do realizacji konkretnych zadań na obszarze 

całego naszego kraju. Szczególnie skuteczne i wskazane jest wykorzystanie 

ich do działań w terenach zurbanizowanych oraz ze znacznym stopniem zale-

sienia i zadrzewienia. Te ostanie występują przede wszystkim we wschodniej 

części naszego kraju, a wiec na kierunku największego obecnie zagrożenia 

militarnego, jakim jest agresja Rosji. W takich warunkach jednostki Obrony 

Terytorialnej  wykorzystując znajomość i walory terenu, jego obronne przy-

gotowanie zrealizowane zawczasu oraz przychylność lokalnych społeczności 

są w stanie prowadzić przez długi okres skuteczną walkę, nawet z liczniej-

szym i lepiej wyposażonym przeciwnikiem. Należy również podkreślić, że 
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dodatkową motywacją do  działań z pełnym poświęceniem jest świadomość 

obrony rodzinnych stron, czyli tzw. „ojcowizny”. 

Drugi obszar zadań tzw. niemilitarnych może polegać głównie na wspar-

ciu władz cywilnych i społeczeństwa w akcjach ratowniczych, humanitarnych 

i porządkowych.  Szczególnie istotna jest ochrona i wsparcie ludności cywil-

nej w różnych sytuacjach kryzysowych spowodowanych klęskami żywioło-

wymi czy awariami technicznymi. Formacje Obrony Terytorialnej mogą 

pomagać w ewakuacji zagrożonych osób i mienia, zapobiegać kradzieżom 

pozostawionego dobytku, budować zapory i umocnienia, zaopatrywać lud-

ność w środki niezbędne do przeżycia, czy udzielać pierwszej pomocy.  

Formacje Obrony Terytorialnej mogą być także wykorzystywane do pro-

mocji postaw patriotycznych i wychowania obywatelskiego, przez co będą 

stanowić czynnik spajający lokalne społeczności.  

Rodzaje zadań przewidywanych dla Obrony Terytorialnej wskazują, że nie musi 

to być formacja zbyt liczna w czasie pokoju, ale za to powinna charakteryzować 

wysokim poziomem gotowości, dyscypliną i odpowiednim stanem moralnym żołnie-

rzy. W ramach wykonywanych zadań jednostki Obrony Terytorialnej będą ściśle 

współdziałać i współpracować z wojskami operacyjnymi, pozamilitarnym układem 

obronnym (wojewodą, organami samorządowymi, instytucjami bezpieczeństwa, 

organizacjami paramilitarnymi) oraz ze społeczeństwem. Przykłady państw skandy-

nawskich i innych przekonują, że formacje te mogą osiągać gotowość do działań  

w krótkim czasie wynoszącym do kilku godzin, a poza tym występują niemal na ca-

łym terytorium państwa, szczególnie tam, gdzie są określone potrzeby wojsk opera-

cyjnych i innych elementów systemu obrony państwa [Jakubczak 2002-2014, 226].   

Walor wojsk Obrony Terytorialnej to także niskie koszty ich utrzymania  

i szkolenia. Ocenia się, że są one o wielokrotnie mniejsze niż jednostek ope-

racyjnych wyposażonych w ciężki sprzęt bojowy, taki jak: czołgi, BWP czy 

artylerię3. Ze względu na to, że żołnierze powoływani są tylko na okres szko-

lenia lub w razie zagrożenia, cały system Obrony Terytorialnej nie wymaga 

znacznych wydatków pieniężnych. Ponadto podczas realnych działań forma-

                                                           
3
 W państwach Europy Zachodniej należących do NATO przyjmuje się, że struktury 
pododdziałów wojsk terytorialnych są 14 razy mniej kosztowne od równorzędnych 
struktur wojsk operacyjnych, przy porównywalnych zadaniach obronnych [Jakub-
czak, Marczak 1998, 80]. 
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cje te mogą wykorzystywać zasoby miejscowe, takie jak np. środki transpor-

towe czy zaopatrzenie. 

Trzeba jednak zaznaczyć, że idea odbudowy systemu Obrony Terytorial-

nej ma także przeciwników. Sceptycy jako główny argument podają tezę, że 

realną siłę bojową stanowić może tylko armia zawodowa, która jest nie tylko 

dobrze wyszkolona, ale także uzbrojona w ciężki sprzęt bojowy. Dlatego 

główny wysiłek państwa powinien być skupiony na jej ewentualnej rozbudo-

wie o nowe jednostki operacyjne. W ocenie niektórych specjalistów utwo-

rzenie stosunkowo nielicznej, słabo wyszkolonej i wyposażonej w lekkie 

uzbrojenie formacji, jaką jest Obrona Terytorialna, nie tylko nie wpłynie zna-

cząco na wynik ewentualnych działań obronnych, ale doprowadzi do wielu 

niepotrzebnych strat fizycznych wśród żołnierzy-ochotników, a dodatkowo 

wśród ludności cywilnej czy infrastruktury na obszarze prowadzenia działań 

bojowych. Dlatego Obrona Terytorialna, kojarzona bardziej z „partyzantką”  

a nie regularnym wojskiem, nie powinna być samodzielnym rodzajem sił 

zbrojnych, a pełnić jedynie funkcje uzupełniające dla działań wojsk operacyj-

nych. W związku z tym, na czas wojny brygady Obrony Terytorialnej powinny 

podlegać dowództwu dywizji, a bataliony tej formacji zostać podporządko-

wane brygadom wojsk operacyjnych. 

Negatywnie można ocenić także planowaną strukturę i dyslokację wojsk 

Obrony Terytorialnej. Powoduje ona duże rozproszenie pododdziałów (364 

kompanie rozlokowane w powiatach), co utrudni nie tylko ich szkolenie, ale 

przede wszystkim dowodzenie w czasie realnych działań w ramach większych 

komponentów, np. batalion czy brygada. Należy zatem sądzić, że lepszym 

rozwiązaniem byłoby utworzenie samodzielnych brygad, jako zwartych od-

działów funkcjonujących w czasie pokoju, ale dyslokowanych w możliwie 

jednym garnizonie. Podstawową strukturą organizacyjną (modułem) powin-

ny być trzy lub cztery bataliony Obrony Terytorialnej, wchodzące organiza-

cyjnie w skład brygady i liczące po ok. 600 żołnierzy. Nie ma potrzeby, aby 

brygady Obrony Terytorialnej były utworzone we wszystkich 16 wojewódz-

twach, a jedynie w tych, w których istnieją największe zagrożenia militarne, 

czy poważne zagrożenia niemilitarne. W brygadach powinni pełnić służbę 

żołnierze z ochotniczego poboru przez okres 12. miesięcy, co zapewni wła-

ściwy poziom ich wyszkolenia wojskowego. Należy przy tym przestrzegać 
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zasady poboru terytorialnego stosownie do miejsca dyslokacji brygady. Od-

bycie rocznej służby w formacjach Obrony Terytorialnej powinno być dla 

chętnych zasadniczym warunkiem kontynuowania dalszej służby, ale już w 

charakterze żołnierza zawodowego i to nie tylko szeregowego zawodowe-

go, ale także kandydata na oficera kształconego w uczelniach wojskowych. 

Taką możliwość należy stworzyć dla nie więcej niż 25% najlepszych i naj-

wartościowszych żołnierzy. Pozostali żołnierze (ok. 75%) po odbyciu rocz-

nej ochotniczej służby zostaliby przeniesieni do rezerwy i szkoleni w ra-

mach swoich brygad 1-2 razy w roku, w celu utrzymania właściwego po-

ziomu umiejętności żołnierskich i wartości bojowej pododdziałów do któ-

rych należą. Dzięki temu rozwiązaniu funkcjonowałby jednolity system 

szkolenia zapewniający właściwe przygotowanie pełnowartościowego żoł-

nierza. Ponadto odtworzony zostałby system tworzenia rezerw mobiliza-

cyjnych, który nie funkcjonuje od 2011 r., tj. od wprowadzenia armii profe-

sjonalnej. Doprowadziło to do sytuacji, że zasoby rezerw osobowych co 

roku ulegają znacznemu zmniejszeniu, co spowoduje całkowite ich wyczer-

panie w ciągu najbliższych lat. Dzięki proponowanemu rozwiązaniu, w cza-

sie zagrożenia wojennego byłaby możliwość stworzenia 1-2 nowoformo-

wanych brygad Obrony Terytorialnej na bazie każdej brygady istniejącej w 

czasie pokoju, a ponadto formowania nowych jednostek wojsk operacyj-

nych czy uzupełniania ich strat.  

Kolejny argument jest związany z dużymi kosztami nie tyle utrzymania, co 

utworzenia tej formacji praktycznie od podstaw, bowiem system Obrony 

Terytorialnej w Polsce nie istnieje. Brakuje szczególnie tzw. infrastruktury 

koszarowej i szkoleniowej, jak np.: obiektów koszarowych, strzelnic czy ma-

gazynów. Na ich budowę trzeba przez kilka najbliższych lat wyasygnować 

ogromne środki z budżetu MON. Istnieje zatem realna obawa, że zahamuje 

to rozwój wojsk operacyjnych, które niewątpliwie otrzymają znacznie mniej 

środków na modernizację techniczną, szkolenie czy tworzenie nowych jed-

nostek bojowych.  

Formowaniu wojsk Obrony Terytorialnej mogą przeszkodzić także braki 

kadrowe, szczególnie wśród oficerów. Plany pozyskania oficerów z rezerwy, 

bez odpowiednich zachęt finansowych, mogą zakończyć się niepowodze-

niem. Z kolei przeniesienie wartościowego personelu dowódczego z jedno-



Wojska obrony terytotrialnej w systemie bezpieczeństwa narodowego Polski 

 412 

stek operacyjnych doprowadzi do tzw. „drenażu kadr” i w efekcie negatyw-

nie wpłynie na ich zdolność bojową.    

PODSUMOWANIE 

Z przedstawionych treści wynika, że formacje Obrony Terytorialnej wła-

ściwie ulokowane w składzie sił zbrojnych mogą stanowić ważny komponent 

systemu bezpieczeństwa narodowego. Przykład postępowania z tą formacją 

w naszym państwie na przestrzeni ostatnich 20-30 lat  wskazuje, jak łatwo 

likwiduje się dobrze funkcjonującą strukturę nieprzemyślaną decyzją polity-

ków, przy wtórze dyspozycyjnych generałów, a jak wielkim trudem i kosztem 

trzeba ją odtwarzać od podstaw. Niestety także obecna koncepcja Obrony 

Terytorialnej opiera się przede wszystkim o omnipotencję kompetencyjną, 

osobiste ambicje i absolutną pewność o jej słuszności jednego, czy kilku de-

cydentów. Przekonanie do tych formacji obywateli naszego państwa wydaje 

się przesadzone, z uwagi na ich koegzystencję z lokalną społecznością, szcze-

gólnie samorządami oraz niewątpliwe korzyści, głównie dla mieszkańców 

biedniejszych regionów. Dlatego można zauważy nie tylko akceptację spo-

łeczną dla tej inicjatywy, ale także wzrost zainteresowania ze strony władz 

lokalnych, a także środowisk młodzieży. Jednakże odtworzenie tego rodzaju 

formacji powinno odbywać się bez pośpiechu, jaki obecnie obserwujemy. 

Zgodnie z zasadami sprawnego zarządzania warto poprzedzić ostateczną 

decyzję gruntownymi analizami i ocenami prowadzonymi w gronie eksper-

tów. Wskazane są także symulacje oraz gry decyzyjne o charakterze strate-

gicznym, z udziałem doświadczonych oficerów i naukowców, w tym szcze-

gólnie znawców problematyki Obrony Terytorialnej w kraju i na świecie. Tyl-

ko wówczas możliwe jest stworzenie ostatecznego kształtu formacji, która 

będzie odgrywać znaczącą rolę w czasie pokoju, kryzysu i wojny, a nie gene-

rować niepotrzebne koszty i tym samych pochłaniać pieniądze podatników, 

nie przynosząc żadnych wymiernych korzyści. Dlatego troska o doskonalenie 

tego niewątpliwie istotnego komponentu naszego systemu bezpieczeństwa 

musi nadal znajdować się w centrum uwagi władz państwowych, ale także 

ośrodków analitycznych, naukowych i dydaktycznych.  
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WPROWADZENIE 

Polska energetyka od lat styka się z problemem zapewnienia ciągłości dostaw 

energii elektrycznej, uruchamiając poszczególne stopnie zasilania, dochodzące do 

najwyższego 20. Niewątpliwie poziom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej 

jest uwarunkowany różnymi czynnikami. Regulacje prawne w omawianej materii 

zawarte są głównie w najważniejszym dla funkcjonowania sektora elektroenerge-

tycznego akcie prawnym, mianowicie w ustawie Prawo energetyczne. Z ustawą tą 

związane są szczegółowe akty wykonawcze w postaci rozporządzeń, w grupie 

których znaleźć można rozporządzenia dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa 

energetycznego państwa. Podmiotem wskazanym w ww. ustawie mającym za 

zadanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej oraz zapobiegać 

wystąpieniu awarii sytemu jest krajowy operator systemu przesyłowego [art. 3 

pkt. 24 u.p.e ]. Tym samym niniejszy artykuł przedstawia zadania i kompetencje 

operatora, przewidziane w prawie krajowym dla zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw energii wobec rosnącego zagrożenia awarii systemu elektroenergetyczne-

go.  

ZAGROŻENIE WYSTĄPIENIA AWARII SYSTEMU ELEKTROENERGETYCZNEGO A POJĘCIE BEZPIE-

CZEŃSTWA DOSTAW ENERGII ELEKTRYCZNEJ 

Stany zagrożenia mogą dotyczyć zagrożenia bezpieczeństwa energetycz-

nego kraju, polegającego na długookresowym braku równowagi na rynku 

paliwowo-energetycznym, zagrożenia bezpieczeństwa osób lub wystąpienia 

znacznych strat materialnych. Stan braku bezpieczeństwa może być ponadto 

związany z wystąpieniem lub z zagrożeniem wystąpienia awarii w krajowym 

systemie elektroenergetycznym (dalej: KSE). Pojęcie awarii systemu potocz-

nie zwane blackoutem, należy rozumieć jako rozległy, długotrwały zanik lub 

odchylenie napięcia w komercyjnej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej 

na znacznym obszarze. Przyczyny oraz przebieg opisywanego zjawiska  

w każdym przypadku mogą być różne. Niemniej jednak można mówić o po-

dobnym, generalnym schemacie dochodzenia do blackoutu. Polega on na 

nałożeniu się na siebie kilku zdarzeń losowych1, w wyniku których dochodzi 

do przekroczenia krytycznych wartości podstawowych parametrów pracy 

                                                           
1 Np.: wyłączenia linii przesyłowych i dystrybucyjnych lub kilku bloków energetycz-
nych na określonym obszarze, awarii sieciowa, ekstremalnych warunków atmosfe-
rycznych. 
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systemu, a w efekcie do automatycznego odłączenia się od sieci poszczegól-

nych jednostek wytwórczych i całych elektrowni oraz utraty napięcia na ca-

łym obszarze objętym zakłóceniem. Rosnące zapotrzebowanie na energię 

elektryczną w połączeniu z przestarzałą infrastrukturą elektroenergetyczną, 

niedoborem mocy czy wymaganiami prawnymi są przyczyną awarii o rozmia-

rach i czasie trudnym do przewidzenia [http://www.blackout.put. poznan.pl]. 

Biorąc pod uwagę obserwowane zmiany klimatyczne coraz częściej docho-

dzić będzie do konfrontacji z ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi 

(tzw. Big Storm Event) [Szyjko 2012, 7], powodującymi rozległe awarie sieci 

elektroenergetycznych przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Dla awarii sys-

temu charakterystycznym jest ich kaskadowość, inaczej nazywana ,,efektem 

domina”.  

Polityka zapobiegająca awariom systemu elektroenergetycznego powinna 

określać zdarzenia powodujące stan kryzysu, uznawane za niedopuszczalne. 

Mowa tu o pozbawieniu zasilania w energię znacznego obszaru bądź ograni-

czanie zasilania wskutek długotrwałej awarii dużego źródła, a także o rozpa-

dzie systemu elektroenergetycznego z powodu utraty stabilności z różnych 

przyczyn. Odbudowa funkcjonowania systemu może wymagać okresu czasu 

kilkunastu lub więcej godzin nawet wtedy, gdy nie zachodzi potrzeba odbu-

dowy zniszczonych elementów. Wskazane zdarzenia są dobrze poznane, 

można je symulować, przewidywać ich skutki oraz dobrać odpowiedni spo-

sób działania. W ostatnich kilkunastu latach wagi nabierają zdarzenia charak-

teryzujące pozbawienie zasilania w dużych aglomeracji na okres czasu liczony 

w dziesiątkach godzin, wskutek zniszczenia sieci na znacznym obszarze, wy-

wołane ekstremalnymi zjawiskami atmosferycznymi [Bartodziej 2008]. 

Rozległe awarie systemu pozbawiające odbiorców dostaw i zaopatrzenia 

w energię elektryczną są nierozerwalnie związane z pojęciem bezpieczeń-

stwa energetycznego, czyli stanem gospodarki umożliwiającym pokrycie 

bieżącego oraz perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i 

energię w sposób technicznie i ekonomicznie uzasadniony, przy zachowaniu 

wymagań ochrony środowiska (art. 16 u.p.e.). Można zatem wskazać, że 

bezpieczeństwo energetyczne utożsamiane jest m.in. z modelem zarządzania 

i organizacją zaopatrzenia energetycznego. Na tej podstawie wyróżnia się 

inne kategorie bezpieczeństwa energetycznego, w szczególności bezpieczeń-
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stwo dostaw energii elektrycznej oraz bezpieczeństwo pracy sieci elektro-

energetycznej. W art. 3 pkt. 16a u.p.e. opisane zostało pojęcie bezpieczeń-

stwa dostaw energii elektrycznej, przez które należy rozumieć faktyczne 

pokrycie zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną w czasie bieżą-

cym jak i przyszłym. Bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej jest zależne 

od liczby przerw w zasilaniu, maksymalnego czasu trwania tej przerwy oraz 

od wartości parametrów dostarczanej energii elektrycznej. W ustawie Prawo 

energetyczne ustawodawca pozostawił otwarty katalog przyczyn zagrażają-

cych bezpieczeństwu dostaw energii elektrycznej (art. 11c u.p.e). Natomiast 

w art. 3 pkt. 16b u.p.e ustawa zawiera definicję bezpieczeństwa pracy sieci 

elektroenergetycznej, czyli zapewnienie jej nieprzerwanej pracy i spełnianie 

wymagań i standardów jakościowych obsługi odbiorców, w tym dopuszczal-

nych przerw w dostawach energii elektrycznej odbiorcom końcowym, w 

możliwych do przewidzenia warunkach pracy tej sieci.  

Zdaniem autora, aby można było mówić o bezpieczeństwie dostaw ener-

gii elektrycznej, wpierw musi być spełniony warunek prawidłowego funkcjo-

nowania pracy sieci elektroenergetycznej. Powyższe pojęcia wpływają na 

konieczność utrzymania bieżącej zdolności infrastruktury technicznej w pra-

widłowym stanie, co koreluje z potrzebą z art. 3 pkt. 16c u.p.e., a mianowicie 

z zaspokojeniem możliwego do przewidzenia, bieżącego i perspektywicznego 

zapotrzebowania odbiorców na energię elektryczną i moc, bez konieczności 

podejmowania działań, mających na celu wprowadzenie ograniczeń w jej 

dostarczaniu i poborze.  

ZAGROŻENIE FUNKCJONOWANIA BEZPIECZEŃSTWA KSE A ZADANIA OSP 

W Polsce rolę operatora pełni spółka Polskie Sieci Elektroenergetyczne 

(dalej: PSE). Cele oraz zadania nałożone na OSP przez krajowego ustawo-

dawcę, zostały zawarte w ustawie Prawo energetyczne określającej m.in. 

działalność przedsiębiorstw energetycznych. Zgodnie z jej regulacjami opera-

tor ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej 

obecnie oraz perspektywistycznie (art. 16b u.p.e.). Przepis ten został umiej-

scowiony w rozdziale regulującym kwestię polityki energetycznej. Nadano 

mu przez to charakter ustrojowy, wyznaczając standardy działania OSP jako 

podmiotu, którego zadaniem jest wypełnienie licznych obowiązków określo-

nych bezpośrednio w prawie. 
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Podstawa prawna konstytuująca obowiązki operatora zawarta w art. 9c 

ust. 2 u.p.e., zalicza do nich m.in.: bezpieczeństwo dostarczania energii elek-

trycznej poprzez zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elek-

troenergetycznego i odpowiedniej zdolności przesyłowej w sieci przesyłowej 

elektroenergetycznej; opracowywanie prognoz zapotrzebowania na energię 

elektryczną i moc w systemie elektroenergetycznym; utrzymanie odpowied-

niego poziomu bezpieczeństwa pracy sieci przesyłowej oraz określanie po-

trzeb rozwoju sieci przesyłowej i połączeń międzysystemowych; opracowy-

wanie planów działania na wypadek zagrożenia wystąpienia awarii o znacz-

nych rozmiarach w systemie elektroenergetycznym i odbudowy tego syste-

mu po wystąpieniu awarii. 

Co więcej operator obowiązany jest zachować ciągłość dostaw energii 

elektrycznej, w wyniku dokonywania bilansu systemu elektroenergetyczne-

go. Przy jego realizacji OSP uwzględnia zapotrzebowanie na energię elek-

tryczną i jej wytwarzanie, ograniczenia sieciowe dostarczania energii elek-

trycznej, parametry techniczne jednostek wytwórczych oraz złożone oferty 

bilansujące.   

W wyniku wdrożenia przepisu art. 3 ust. 1 dyrektywy 2005/89/W do 

ustawy dodano przepisy art. 11c-11f u.p.e., zawierające wymagania potrzeb-

ne do zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa dostaw energii elek-

trycznej w sytuacji zagrożenia. Zdaniem ustawodawcy za przyczynę ich im-

plementacji uważa się niewystarczające przepisy art. 9c, 9g i 9j u.p.e. [Czar-

necka, Ogłódek 2012], które należy rozszerzyć. Wprowadzone regulacje 

obejmują swym zakresem postępowania w sytuacjach zagrożenia dla funk-

cjonowania systemu elektroenergetycznego i bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej, które mogą wystąpić nagle i wymagają natychmiastowych dzia-

łań OSP dla zapobieżenia skutkom tych zagrożeń, a także zadania w zakresie 

bezpieczeństwa operacyjnego sieci elektroenergetycznej.  

WPROWADZENIE OGRANICZEŃ W DOSTARCZANIU I POBORZE ENERGII  

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa energetycznego Polski polegają-

cego na długookresowym braku równowagi na rynku paliwowo energetycz-

nym bądź bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej - ustawodawca do-

puszcza wprowadzanie na czas oznaczony ograniczeń w dostarczaniu i pobo-

rze energii elektrycznej na terytorium kraju (art. 11 u.p.e.).  
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Zgodnie z § 5 rozporządzenia w sprawie zasad i trybu wprowadzania 

ograniczeń, ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej 

dotyczą odbiorców energii elektrycznej, dla których wielkość mocy 

umownej2 ustalona została powyżej 300 kW. Ograniczenia te mogą być 

wprowadzone po wyczerpaniu przez operatorów we współpracy z zaintere-

sowanymi podmiotami wszelkich dostępnych środków dla zapewnienia pra-

widłowego funkcjonowania systemu elektroenergetycznego przy dołożeniu 

należytej staranności (§3 pkt 2 r.ogr.e.). Zgodnie z powyższym operator 

wpierw podejmuje działania przy wykorzystaniu dostępnych środków, mają-

cych na celu usunięcie tego zagrożenia i zapobieżenie jego negatywnym 

skutkom. Dopiero w ostateczności może wprowadzić ograniczenia w dostar-

czaniu i poborze energii elektrycznej na terytorium kraju lub jego części, lecz 

nie dłużej niż na okres 72 godzin (art. 11c ust. 2 pkt 2 u.p.e.). Granica czaso-

wa uwarunkowana została momentem wejścia w życie przepisów wykonaw-

czych wydanych przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, na wniosek 

ministra właściwego ds. energii, również na czas oznaczony (zob. art. 11 ust. 

7 u.p.e.). Niezastosowanie się do ograniczeń w dostarczaniu i poborze ener-

gii, wprowadzonych na podstawie art. 11, art. 11c ust. 3 lub art. 11d ust. 3 

u.p.e usankcjonowane zostało nałożeniem kary pieniężnej na podstawie art. 

56 ust. 1 pkt 3a u.p.e. Widoczny jest tu błąd ustawodawcy, który w normie  

z art. 56 ust. 1 pkt. 3a u.p.e. powinien odesłać do art. 11c ust. 2 u.p.e. W tej 

mierze można zgodzić się ze stanowiskiem F. Elżanowskiego [Elżanowski 

2010, 846], że przepis art. 11 ust. 3 u.p.e. nie stanowi samoistnej podstawy 

do wprowadzenia ograniczeń, odsyłając w tym zakresie do trybu wprowa-

dzenia ograniczeń określonego w art. 11 ust. 7 u.p.e. 

Ustawa przewidziała również konieczność zgłoszenia wprowadzenia 

ograniczeń na podstawie wydanego rozporządzenia Rady Ministrów, w opar-

ciu o dyspozycję ustawową zawartą w art. 11 ust. 7 u.p.e.  Zgłoszenie przez 

OSP tego typu ,,konieczności” jest ważne w odniesieniu do informacji prze-

kazywanej do ministra właściwego do spraw energii, gdyż to na jego wniosek 

Rada Ministrów wydaje rozporządzenie w przedmiocie wprowadzenia ogra-

niczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej. Operator ma obowią-

                                                           
2
 Wielkość mocy umownej określonej w zawartych umowach sprzedaży, umowach  
o świadczenie usług przesyłania albo dystrybucji lub umowach kompleksowych. 
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zek dokonać zgłoszenia niezwłocznie po wystąpieniu zagrożenia (art. 11c ust. 

3 u.p.e.). W przypadku wprowadzenia przez Radę Ministrów ograniczeń  

w dostarczaniu i poborze energii, OSP w terminie 60 dni od dnia ich zniesie-

nia przedkłada ministrowi właściwemu do spraw energii oraz Prezesowi URE 

raport, którego elementy w sposób wyczerpujący wymienione zostały w 

przepisie art. 11c ust. 4 in fine oraz ust. 5 u.p.e. [Czarnecka, Ogłódek 2012]. 

Raporty te są następnie uwzględniane w sprawozdaniach ministra do spraw 

energii z monitorowania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, zgod-

nie z nałożonym obowiązkiem z art. 15b ust. 3 u.p.e.  

Ponadto ograniczenia w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej są 

wprowadzane na podstawie tzw. planu wprowadzania ograniczeń w dostar-

czaniu i poborze energii elektrycznej, opracowanego przez OSP i uzgodnio-

nego z Prezesem URE oraz na podstawie planów wprowadzania ograniczeń 

opracowanych przez operatorów systemów dystrybucyjnych i uzgodnionych 

przez nich z OSP.  Plan wydawany jest na podstawie art. 11 u.p.e. i podlega 

corocznej aktualizacji. Ma on zastosowanie do ograniczeń w dostarczaniu  

i poborze energii elektrycznej wprowadzanych przez Radę Ministrów w dro-

dze rozporządzenia, jak również do ograniczeń wprowadzanych przez OSP do 

czasu wejście w życie powołanego rozporządzenia. Ograniczenia te z uwagi 

na czasochłonne uzgodnienia z organami regulacyjnymi, stosowane są wy-

łącznie w przypadku dającego się przewidzieć ze znacznym wyprzedzeniem 

deficytu mocy wytwarzanej w obszarze KSE i w związku z tym, z brakiem 

możliwości zbilansowania wytwarzania i zapotrzebowania. Wprowadzanie 

ograniczeń w tym trybie zwalnia operatorów systemów z odpowiedzialności 

za potencjalne straty materialne odbiorców.  

Wielkość planowanych ograniczeń w poborze energii elektrycznej, uję-

tych w planach określa się w stopniach zasilania od 11 do 20, przy czym 11 

stopień zasilania określa, że odbiorca może pobierać moc do wysokości mocy 

umownej określonej w umowach. Natomiast stopnie zasilania od 12 do 19 

powinny zapewniać równomierne obniżanie mocy elektrycznej pobieranej 

przez odbiorcę. Ostatni 20. stopień (wprowadzony w ubiegłym roku) ozna-

cza, że odbiorca może pobierać moc do wysokości ustalonego minimum, 

niepowodującego zagrożeń oraz zakłóceń. Ograniczenia te są przez odbior-

ców realizowane stosownie do komunikatów operatorów o obowiązujących 
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stopniach zasilania. Mając na uwadze powyższe, plan wprowadzania ograni-

czeń może być zastosowany nie tylko w razie wprowadzenia ograniczeń 

przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia, lecz także gdy operator 

wprowadzi ograniczenia pomimo braku takiego rozporządzenia, w szczegól-

ności w sytuacjach określonych w art. 11c ust. 2 pkt 2 u.p.e. oraz w art. 11d 

ust. 1 pkt 5 u.p.e. 

PROCEDURY AWARYJNE 

Punkt wyjścia dla operatora powinien stanowić zbiór zdefiniowanych sta-

nów awaryjnych, które są nieuniknione. Wynikają one po części z procesów 

starzeniowych, wpływu zjawisk atmosferycznych, błędów ludzi, czy też in-

nych czynników losowych. Takie awarie są przedmiotem działań służb eks-

ploatacyjnych, które zajmują się usuwaniem skutków (odbudową), zmianami 

rozwiązań technicznych i organizacyjnych oraz działaniami prewencyjnymi 

zmniejszającymi prawdopodobieństwo wystąpienia awarii lub/i zakresów 

skutków awarii [Bartodziej, Tomaszewski 2008]. Procedury postępowania 

mające zastosowanie w stanach zagrożenia bezpieczeństwa dostaw energii 

elektrycznej w tym awarii sieciowej lub w systemie zostały przyjęte w In-

strukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej w zakresie bilansowania [In-

strukcja …].  

W przypadku zaistnienia powyższej sytuacji OSP ma prawo stosować tzw. 

Procedury Awaryjne, ogłaszając za pomocą dostępnego środka komunikacji 

czas ich rozpoczęcia oraz przewidywany czas ich trwania. O konieczności 

zastosowania ww. procedur OSP niezwłocznie informuje ministra właściwego 

do spraw gospodarki oraz Prezesa URE. Z uwagi na przeniesienie kompeten-

cji w zakresie polityki energetycznej z ministra właściwego do spraw gospo-

darki na ministra właściwego do spraw energii, zasadnym wydaje się uznać 

niedopatrzenie operatora w zakresie zmiany organu w Instrukcji. Niemniej 

jednak po 60 dniach od dnia zaprzestania stosowania Procedur Awaryjnych 

OSP przedkłada ww. organom raport zawierający ustalenia dotyczące przy-

czyn stosowania procedur, zasadności podjętych działań oraz zastosowanych 

środków w celu przywrócenia stosowania Procedur Standardowych.  

Aktem wykonawczym, który porusza aspekt wystąpienia awarii w KSE  

i przewidziane obowiązki w tym zakresie operatora jest rozporządzenie Mini-

stra Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania syste-
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mu elektroenergetycznego [Rozporządzenie … 2007]. W § 35 r.sys.e. nałożo-

no na OSP obowiązek opracowania oraz aktualizacji planów oraz procedur 

działania, mających zastosowanie w przypadku wystąpienia awarii  

w KSE bądź procedur postępowania służb dyspozytorskich w przypadku za-

grożenia wystąpienia lub faktycznego wystąpienia awarii w KSE oraz odbu-

dowy tego systemu po wystąpieniu awarii. Procedury te powinny być uzgod-

nione z OSP. Rozporządzenie precyzuje również inne podmioty, które samo-

dzielnie powinny opracować i aktualizować procedury postępowań. Opera-

tor powinien jednak nadzorować i koordynować opracowanie i aktualizację 

przez przedsiębiorstwa energetyczne planów i procedur, na wypadek wystą-

pienia zagrożenia lub awarii systemu bądź jego części. 

Operator może dokonać awaryjnych wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci 

w trybie przewidzianym w Instrukcji, niezależnie od czasu trwania przerwy 

lub wyłączeń awaryjnych (§35 ust. 6 r.sys.e.). Jest to wówczas tryb awaryjny 

wprowadzanych ograniczeń w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej.  

W przypadku wyłączeń awaryjnych rozpatruje się dwa aspekty: ograniczenie 

w dostarczaniu i poborze energii elektrycznej oraz utratę ciągłości dostar-

czania energii elektrycznej.  

Pierwszy wskazany przypadek został omówiony w rozdziale powyżej. 

Przypomnieć należy, że w rozpatrywanym scenariuszu OSP i operatorzy sys-

temów dystrybucyjnych (dalej: OSD) mają obowiązek realizacji ograniczeń  

w dostarczaniu energii elektrycznej, wprowadzonych zgodnie z przepisami 

wydanymi w rozporządzeniu w sprawie trybu wprowadzania ograniczeń. 

Operatorzy są w tej sytuacji zwolnieni z odpowiedzialności ekonomicznej.  

W drugim przypadku zgodnie z § 35 ust. 6 r.sys.e. OSP i OSD mogą doko-

nać awaryjnych wyłączeń urządzeń, instalacji i sieci, w trybie określonym  

w Instrukcji oraz w instrukcjach dla sieci dystrybucyjnej właściwych operato-

rów bez konsekwencji ekonomicznych3. Likwidacja skutków awarii i usuwania 

zakłóceń w dostarczaniu energii elektrycznej przez operatorów, powinna 

nastąpić niezwłocznie. 

                                                           
3
 Odpowiedzialność ekonomiczna operatów za bezpieczeństwo dostaw wynika 
przede wszystkim z umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji lub z czę-
ści dotyczącej wymienionej usługi zawartej w umowie kompleksowej [Dołęga 2009]. 
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Ponadto operator w Instrukcji zawiera postanowienia dotyczące m.in. 

wymagań w zakresie bezpieczeństwa pracy sieci elektroenergetycznej i wa-

runków, jakie muszą zostać spełnione dla jego utrzymania, a także niezbęd-

nych rezerw zdolności wytwórczych i przesyłowych. OSP opracowują pro-

gnozy zapotrzebowania na moc w KSE oraz bilanse techniczne mocy w cy-

klach odpowiadających sporządzeniu poszczególnych planów. Instrukcje 

określają ponadto procedury postępowania w stanach normalnych i zakłóce-

nia pracy KSE. Instrukcje operatora powinny uwzględniać postanowienia art. 

16 u.p.e. oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków funkcjo-

nowania systemu elektroenergetycznego w zakresie sieci elektroenergetycz-

nych. 

WSPÓŁPRACA OSP Z INNYMI PODMIOTAMI 

Z uwagi na połączone systemy UCTE4, których częścią jest KSE, OSP obej-

mują zasady zapisane w tzw. Operation Handbook. Na ich podstawie wyma-

ga się zastosowania wszelkich możliwych środków do zapewnienia, o ile jest 

to możliwie, aby konsekwencje każdego zakłócenia były ograniczone do ich 

obszaru pracy. Co oznacza w praktyce podjęcie wszelkich działań przez kra-

jowego OSP w celu zatrzymania rozprzestrzeniającego się zakłócenia do swo-

jego obszaru, uniemożliwiając jego wystąpienie na terenie innego operatora. 

Biorąc pod uwagę, że mamy do czynienia ze zjawiskami elektrycznymi, które 

nie znają granic, wymagane są konsultacje i skoordynowane działanie po-

między sąsiednimi systemami, celem podjęcia środków zaradczych. Dlatego 

też operator powinien zapewnić odpowiednie sposoby informowania i alar-

mowania, co do postępowania w przypadku częściowej lub całkowitej awarii 

systemu przesyłowego dotkniętego awarią oraz przywrócenie zasilania od-

biorcom. Polega to na wydzieleniu i odłączaniu części obszarów.  

W odniesieniu do powyższego operator ma ustawowy obowiązek współ-

działać z Komisją Europejską oraz współpracować z operatorami systemów 

przesyłowych z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, w celu stwo-

rzenia co najmniej jednego zintegrowanego systemu na poziomie regional-

nym dla alokacji zdolności przesyłowych i kontrolowania bezpieczeństwa 

systemu. Z uwagi na wskazane wymogi oraz na fakt, że podejmowane decy-

                                                           
4
 Ang. Union for the Coordination of Transmission of Electricity. 
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zje o bieżących warunkach pracy KSE w ramach posiadanych zasobów tech-

nicznych wpływają na poziom ryzyka wystąpienia awarii systemowych, spół-

ka PSE podjęła się uruchomienia dodatkowych mocy wytwórczych w poro-

zumieniu ze wschodnim sąsiadem Polski5. Prócz tego operator jest zobligo-

wany do współpracy w celu utrzymywania odpowiedniego poziomu bezpie-

czeństwa pracy sieci przesyłowej elektroenergetycznej z OSD (§ 33 r.sys.e.). 

Na operatora jak i na OSD nałożono obowiązki w zakresie realizacji zawiera-

nych umów z odbiorcami, w tym w kwestii zapewniania bezpieczeństwa 

dostaw energii. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków funk-

cjonowania systemu elektroenergetycznego reguluje zadania spoczywające 

na podmiotach świadczących usługę przesyłania jak i dystrybucji, a mianowi-

cie utrzymywanie ciągłości dostarczania i odbioru energii elektrycznej w KSE 

oraz niezawodności jej dostarczania. Rozporządzenie określa warunki współ-

pracy operatora z innymi przedsiębiorstwami energetycznymi, w zakresie 

prowadzenia ruchu sieciowego, zarządzania przepływami i dysponowania 

mocą jednostek wytwórczych oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych. 

Sposobem wzrostu udziału OSD w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa 

dostaw energii elektrycznej jest świadczenie przez nich zagregowanych usług 

systemowych. W rezultacie zapisów kodeksów sieciowych ENTSO-E przewi-

duje się rolę OSD jako koordynatora aktywności energetycznej podmiotów 

przyłączonych do sieci, zapewniając przy tym efektywne zarządzanie pracą 

sieci. Świadczenie zagregowanych usług systemowych stanowić będzie 

wsparcie dla operatora w zakresie bilansowania częstotliwości oraz napięcia 

czy odbudowy systemu po głębokich awariach systemowych w KSE. Operator 

systemu dystrybucyjnego, który świadczy zagregowane usługi systemowe, 

będzie w przyszłości cennym partnerem dla operatora w zakresie zapewnie-

nia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej [Pakulski, Klucznik 2015, 24]. 

 

                                                           
5
 Spółka PSE prowadzi inwestycje sieciowe, polegające na zwiększeniu 
przepustowości sieci. W październiku 2015r. odbyło się przekazanie do eksploatacji 
dwóch wybudowanych obiektów infrastruktury przesyłowej, które zostały 
zrealizowane w ramach ,,Projektu budowy mostu elektroenergetycznego Polska – 
Litwa” czyli budowy tzw. mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską i Litwą. 
Kolejne oddanie mocy wytwórczych ma nastąpić do 2020r.  



Klaudia ŚLĘZAK                                                                                                                  ASO.A.7(1)/2016/414-427 

 425 

PODSUMOWANIE 

Priorytetem dla Polski w obliczu zagrożenia deficytem mocy wytwórczych 

w systemie jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, a konkretnie 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. W podziale kompetencyjnym, 

nakładającym odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa dostaw 

energii elektrycznej pomiędzy użytkowników systemu a organy administra-

cyjne, ustawa wskazuje operatora jako podmiot najważniejszy w obszarze 

bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Realizacja ustawowych obo-

wiązków zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii przez operatora,  

w aktualnych warunkach politycznych i gospodarczych jest zadaniem trud-

nym do zrealizowania. Wiele zależy od sytuacji wewnętrznej danego pań-

stwa, w szczególności od jego regulacji prawnych, jak i warunków technicz-

nych. Działania operatora są tym trudniejsze do spełnienia, iż wpływ na pra-

widłową realizację zadań mają również decyzje podejmowane na szczeblu 

europejskim.  

W aktualnym sprawozdaniu z wyników monitorowania bezpieczeństwa 

dostaw energii [Ministerstwo Gospodarki, Sprawozdanie  … 2015] wykazano, 

że w obecnie rozpatrywanym scenariuszu przy przewidywanym średniorocz-

nym wzroście zapotrzebowania na moc w okresie do 2020 r., wielkość wy-

maganej nadwyżki mocy w niektórych okresach jest niedostateczna.  

W związku z powyższym konieczne będzie uruchomienie dodatkowych mocy 

wytwórczych. Sytuację zaostrza dodatkowo stan obecnej infrastruktury 

technicznej. W odniesieniu do prognozowanego wzrostu zapotrzebowania 

na energię elektryczną, istniejąca infrastruktura sieci przesyłowej może być 

niewystarczająca, co może skutkować zagrożeniem bezpieczeństwa dostaw 

energii6. Niewłaściwy stan infrastruktury sieciowej związany z nieodpowied-

nią eksploatacją i zaniechaniem bądź ograniczaniem prac konserwacyjno-

remontowych potęguje możliwość powstania awarii oraz pozbawienia do-

staw energii odbiorców [Dołęga 2009].  

Z drugiej strony podjęcie działań zapewniających długofalowe bezpie-

czeństwo dostaw niesie ze sobą wzrost kosztów inwestycyjnych i eksploata-
                                                           
6
 Około 45% urządzeń wytwarzających energię elektryczną ma ponad 30 lat, a ponad 
77% ponad 20 lat. Podobnie wygląda kwestia infrastruktury przesyłowej, której aż 
89% jest starsze niż 15 lat [Pawłowska 2015, 10]. 
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cyjnych, co stoi w sprzeczności z polityką racjonalnych (niskich) kosztów 

energii. Koszty dostaw zwiększają dodatkowo wymogi ekologiczne, wynikają-

ce z implementacji do krajowego systemu prawnego dyrektyw unijnych.  

Z kolei wymuszanie niskich kosztów dostaw za pomocą reguł konkurencji  

i regulacji zagrażają bezpieczeństwu dostaw energii, mogąc doprowadzić do 

blackoutu.  

Identyfikując możliwość wystąpienia przyszłych niedoborów nadwyżki 

mocy dostępnej dla OSP, spółka PSE podjęła działania zmierzające do pozy-

skania dodatkowych środków poprawy bilansu mocy. W marcu 2013 r. ope-

rator zawarł pierwszą umowę na usługę - interwencyjną redukcję obciążenia. 

Na polepszenie sytuacji wpływ ma także wprowadzenie przez OSP dodatko-

wej usługi systemowej, jaką jest interwencyjna rezerwa zimna oraz modyfi-

kacja usługi operacyjnej rezerwy mocy [Raport Prezesa  2014, 8].  
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Zapewnienie bezpieczeństwa narodowego to jedna z podstawowych 

dziedzin funkcjonowania państwa. Ten typ aktywności ma zapewnić „możli-

wości przetrwania, ale przede wszystkim rozwój i swobodę realizacji intere-

sów narodowych w konkretnym środowisku (warunkach) bezpieczeństwa, 

poprzez podejmowanie wyzwań, wykorzystywanie szans, redukowanie ryzy-

ka oraz przeciwdziałanie wszelkiego rodzaju zagrożeniom dla jego interesów” 

[Słownik terminów … 2008, 17-18]. Jednym ze składników konstytutywnych 

państwa, przesłankę niezbędną do jego istnienia, jest ludność zamieszkująca 

określone terytorium i podlegająca jego jurysdykcji [Zieliński 1999, 11-23]. 

Powiązanie terytorium, pozwalającego zaspokajać potrzeby egzystencjonal-

ne, i ludzi zorganizowanych w państwo powoduje, że bezpieczeństwo naro-

dowe jest często utożsamiane z bezpieczeństwem państwa. Ochrona pań-

stwa i społeczeństwa przed płynącymi z zewnątrz zagrożeniami wiąże się  

z przetrwaniem państwa. Stawką jest jego integralność terytorialna i nieza-

leżność polityczna, ale również przeżycie ludności, czy wynikający z rozpo-

wszechnionego systemu społeczno - gospodarczego standard jej życia.  

W celu zapewnienia bezpieczeństwa państwa wybierają środki odpowiednie 

do osiągnięcia tego celu. Wypracowują również określony model, sposób 

działania możliwy przy wykorzystaniu dostępnych środków, który będzie 

najskuteczniej realizował interesy państwa. Wojnę można uznać za narzędzie 

realizacji tych interesów, prowadzenie polityki przy użyciu środków przemo-

cy [Słownik terminów … 2008, 158-167]. Tak zdefiniowana wojna jest ważną 

sferą działania państwa i doczekała się wybitnych opracowań, które prezen-

towały jej istotę oraz relacje z polityką [von Clausewitz 2013]. 

Problematyka bezpieczeństwa nie jest w dziejach ludzkości czymś no-

wym. Była przedmiotem poznania politologii, socjologii, filozofii, a nade 

wszystko nauk wojskowych [Szulc 2013, 14]. Występowanie przemyśleń doty-

czących bezpieczeństwa nie jest specyfikacją współczesności, ani domeną 

ściśle europejską. Jednak wcześniej były one powiązane z obronnością pań-

stwa i konfliktami militarnymi. 
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Refleksji bezpieczeństwa można dopatrywać się np. u chińskiego wodza  

i pisarza Sun Tzu1. Obserwacje z toczących się wówczas licznie wojen zawarł 

w liczącym 6 tysięcy znaków dziele „Bing Fa” („sztuka wojny”, „sztuka wo-

jenna”). Odszedł on od moralnej oceny wojny jako takiej, czy analizy moty-

wów, jakie współczesnych mu władców pchały do przelewu krwi. Zajął się 

skutecznością wojny. Zbrojny aspekt konfliktu miał być ograniczony do mi-

nimum, a bezmyślne uśmiercanie się zastąpić miała filozofia wojny. Czemu 

stulecia temu ktoś zadał sobie tyle trudu, aby analizować złożoność prowa-

dzenia działań wojennych i kreślić holistyczny obraz czynników decydujących 

o zwycięstwie? „Bo nie zdarzyło się jeszcze, aby przewlekła wojna przyniosła 

krajowi korzyść” [Sun Zi 2003, 31]. Sun Tzu uznał wojnę za sprawę o istotnym 

dla państwa znaczeniu, decydującą o jego przetrwaniu lub zagładzie (dzisiaj 

zapewne użyłby pojęcia bezpieczeństwa państwa) a także życiu lub śmierci 

jego mieszkańców [Sun Zi 2003, 17]. Przedłużanie się wojny wymaga dodat-

kowego poboru oraz zaopatrzenia, którego transportowanie generuje kosz-

ty, co powoduje biednienie państwa. Dlatego podjął próbę zbadania czynni-

ków decydujących o powodzeniu wojny, przy jak najmniejszych kosztach, tak 

żeby prowadzenia walki nie ograniczało później możliwości rozwoju państwa. 

Autor przenosi starcie z pola walki na płaszczyznę intelektualną. Opisując 

czynniki ważne dla powodzenia działań wojennych, tworzy model bezpie-

czeństwa państwa, który może być inspiracją dla współczesnych badaczy 

zachodnich.  

„Sztuka wojny” to jedno z najwcześniejszych zachowanych wielkich teorii 

wojny, będącej sferą działania państwa. Jej celem jest zapewnienie państwu 

bezpieczeństwa rozumianego jako warunki przetrwania i rozwoju, ochrona 

społeczności przed zagrożeniami zewnętrznymi oraz budowania solidarności 

społecznej w sytuacjach skrajnych. Współcześnie sztuka wojenna definiowa-

na jest jako „oparta  na podstawach teoretycznych dziedzina umiejętności 

twórczego zastosowania form i sposobów praktycznego przygotowania pań-

stwa do wojny i jej prowadzenia w konkretnej sytuacji” [Słownik terminów … 

2008, 144-145]. Wojna może być narzędziem realizacji długofalowych, wyni-

                                                           
1
 Pisane również jako Sun Zi, Sun Wu. Działał najprawdopodobniej w IV wieku (po-
między rokiem 400 a 320 p.n.e.) ale nie można wykluczyć, że stulecie wcześniej 
[Stiller w: Sun Zi 2003, 177-179]. 
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kających z racji stanu, celów państwa, jego priorytetowych zamierzeń poli-

tycznych. Mając na względzie wyzwania i zagrożenia, państwa tworzą swoje 

polityki i strategie bezpieczeństwa [Pokruszyński 2010, 27- 27]. Modele kre-

owania polityki bezpieczeństwa uwzględniają zawsze cel podstawowy, jakim 

jest zapewnienie żywotnych interesów narodu (tj. bezpieczeństwa, niepod-

ległości i suwerenności państwa, nienaruszalności terytorialnej, a także pra-

wa do życia i rozwoju w warunkach pokoju i stabilizacji). 

ZNACZENIE, PRZEKŁADY, OKOLICZNOŚCI POWSTANIA DZIEŁA 

„Sztuka wojny” wydaje się mieć istotne znaczenie dla tradycji wschodniej. 

Stworzony przez Sun Tzu traktat, formułujący zasady prowadzenia walki 

zbrojnej, stał się źródłem wielu interpretacji dotykających różnych sfer życia. 

Zalecenia chińskiego stratega wykorzystuje się współcześnie w myśleniu  

o biznesie, marketingu, giełdzie papierów wartościowych, administracji, 

sztukach walki, sporcie, medycynie, zawodowych i prywatnych relacjach 

międzyludzkich2. Interpretacje i zastosowanie tego dzieła zależą wyłącznie od 

inwencji i sytuacji osoby stosującej jego zasady. Dlatego jak stwierdził w III w. 

p.n.e. Han Feizi: “W każdej rodzinie przechowuje się kopie książek Sun Zi  

i Wu Qi” [Stiller w: Sun Zi 2003, 189] . Książka i jej interpretacje zaczęły od-

grywać ważną rolę w życiu państw Azji [Stiller w: Sun Zi 2003, 189-191]. Na 

początku naszej ery, w epoce Han powstały na jej bazie 63 szkoły teorii mili-

tarnej. „Sztuka wojny” stała się pierwszym dziełem, jakie edykt cesarski z XI 

wieku nakazywał przestudiować kandydatom na oficerów. Za czasów dynastii 

Ming (1368 – 1644) powstało ponad 50 rozpraw i komentarzy dotyczących 

dzieła Sun Tzu.  „Sztuka wojny” dotarła również do innych krajów, np. Korei, 

czy Wietnamu. W VIII wieku zawędrowała do Japonii, gdzie również doczeka-

ła się licznych rozpraw. Najbardziej znaczącym jest pochodzący z 1606 roku 

komentarz Hayashi Razana „Sonshi genkai” („Przestrogi Sun Zi”). O znaczeniu 

                                                           
2
 Utożsamienie taktyki i strategii wojennej z wszelką inną, aż do miłości włącznie, 
przenika na wylot chińską tradycję i sposób myślenia. W pochodzącej z XVIII wieku 
powieść Cao Xueqina „Sen czerwonej komnaty” romansowo-obyczajowe perypetie  
i intrygi opisywane są sentencjami cytowanymi z dzieła Sun Zi. Istnieją również pod-
ręczniki zdobywania partnerów seksualnych (a nawet zapewniania im satysfakcji) 
techniką Sun Zi. Traktat wojenny staje się więc swego rodzaju algebry życiowej. 
Liczby bezwzględne (realia walki zbrojnej) zostaje zastąpiona powszechnie używaną 
matematyką symbolów zmiennych. [Stiller w: Sun Zi 2003, 188-189]. 
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myśli Sun Tzu świadczy, że samurajski kodeks „Bushio” został nakreślony 

przez Yamaga Soko (1622 – 1685) w dziele „Wypowiedzi Sun Zi  już w XX 

wieku ukazała się w Japonii pierwsza propozycja zastosowania jego strategii 

w przemyśle. Stała się ona również inspiracją dla opracowanego w 1939 r. 

podręcznika dla komunistycznych dowódców. Opierając się na myśli Sun Tzu, 

Mao Tse – Tung stworzył swoje sławne cztery hasła w 16 znakach : wróg 

napiera, my odstępujemy; wróg przystaje, my nękamy; wróg unika, my ata-

kujemy; wróg odstępuje, my ścigamy. Elastyczność umożliwiła komunistom 

zwycięstwo w wojnie partyzanckiej. Fascynacją myślą Sun Tzu wykazywał też 

wybitny amerykański mąż stanu Henry Kissinger. 

Bariera językowa spowalniała drogę „Sztuki wojny” na zachód. Jednak  

z czasem i tutaj spotkała się z zainteresowaniem. Traktat chińskiego mistrza 

doczekał się wielu tłumaczeń [Stiller w: Sun Zi 2003, 193-195]. Pierwszy, 

bardzo dowolny przekład sporządził w 1772 r. francuski jezuita J.J. Amiot. 

Było to zadanie zlecone przez jednego z ministrów króla Ludwika XV. Od 

1905 roku zaczęto wydawać przekłady angielskie. Za wyróżniające się uznaje 

się pochodzące z 1910 roku tłumaczenie znakomitego sinologa Lionela Gilesa 

„Sun Tzu on the Art of War”, który do swojego przekładu dodał obszerny 

komentarz. Pochlebne opinie za swoją pracę „The Art of War” (1963) zebrał 

również amerykański sinolog i generał brygady Samuel B. Griffith. Powstała 

również wersja niemiecka i sześć rosyjskich. Pierwsza w 1860 roku, wśród 

których na uwagę zasługują tłumaczenia N.I. Konrada (1950) i J.I. Sidorenki 

(1955). W 1979 roku K.B. Keping wydał przekład w języku tybetańskich Tan-

gutów. Na fali rosnącej popularności powstał szereg wersji amerykańskich. 

Wśród bardzo nierównej jakości przekładów wyróżnia się obficie komento-

wana wersja Thomasa Cleary (1988) i opracowana przez hawajskiego sinolo-

ga Rogera Amesa „The Art of Warfare” (1993). W Polsce pierwszy anonimo-

wy przekład ukazał się w 1994 roku.  

Mimo popularności samego dzieła i powolnego rozprzestrzeniania się je-

go treści, wielość komentarzy jakimi obrastała przez wieki „Sztuka wojny” 
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spowodowała, że postać autora traktowano jako legendarną. Pojawiła się 

teza o autorze zbiorowym (autorzy z przełomu V i VI w. p.n.e.)3.  

Opisane przez Sun Tzu zasady prowadzenia wojny w wielu miejscach wy-

raźnie odbiegają od tradycji, w której wyrósł autor. Jego model bezpieczeń-

stwa państwa zakładał, że w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie, do 

realizacji ściśle określonych zadań, powoływana będzie armia. Do czasu reali-

zacji wyznaczonych celów pełnię władzy przejmują dobrze wykształceni  

w swojej dziedzinie dowódcy. Kluczowe znaczenie dla ich decyzji mają sta-

rannie zebrane informacje. Ich staranna analiza pozwala organizacji na ela-

styczne przystosowanie do warunków stworzonych przez otoczenie. Praw-

dziwym szczytem umiejętności wojskowych jest pokonanie przeciwnika bez 

walki. Dokładne przeanalizowanie sytuacji ma umożliwić takie przygotowanie 

się do działania, aby pokonać wroga szybko i z jak najmniejszą stratą sił wła-

snych. Dla pełnego zrozumienia miejscami enigmatycznych myśli i tematów 

poruszanych przez autora wymagane jest przedstawienie ogólnego kontek-

stu kulturowego.  

Historia Chin prowadzi przez okres legendarny i rozdrobnienie feudalne 

do powstania scentralizowanego silnego cesarstwa [Gernet 1966]. Nazwa 

„Chiny” pochodzi prawdopodobnie od nazwy silnego Księstwa Qin, którego 

władca położył kres walkom królestw o hegemonię, zbrojnie jednocząc pań-

stewka chińskie w jedno cesarstwo (221 r p.n.e.). Dla utrwalenia wprowa-

dzonych zmian obalił on system feudalny, wprowadził system scentralizowa-

nej władzy biurokratycznej. Jednak początki budowy państwowości chińskiej 

sięgają II tysiąclecia p.n.e., kiedy to w dolnym biegu rzeki Huang – Ho (Żółta 

rzeka) powstawały warowne miasta, będące ośrodkami organizmów pań-

stwowych. Według starożytnych źródeł pierwszą dynastią, której udało się 

                                                           
3
 Przypuszczano, że współautorem może być Sun Bin (Sun Pin), po którym nie odna-
leziono żadnych tekstów, a jedynie liczne wzmianki o ich istnieniu. Spekulacje doty-
czące autorstwa „Sztuka wojny” przerwało w 1972 roku odkrycie archeologów.  
W prowincji Shandong odkopano groby zawierające, sporządzone na bambusowych 
paskach teksty. Były wśród nich najdawniejsze jak dotąd wersje „Sztuki Wojennej”, 
czyli „trzynastu rozdziałów” Sun Zi. Znaleziono również liczącą 8700 znaków, odręb-
ną „Sztukę wojenną” Sun Bina. Przewagę zyskało przekonanie o indywidualnym 
autorstwie „Sztuki wojny”. Nadal nie można jednak wykluczyć, że pod imieniem Sun 
Tzu skupiają się np. zapiski uczniów i kontynuatorów. [Stiller w: Sun Zi 2003, 181].  
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stopniowo rozszerzyć swoje panowanie była dynastia Xia (około 2205 – 1766 

r p.n.e.). Pierwszą  historycznie potwierdzaną jest dynastia Shang (1766 – 

1045 r. p.n.e.), która rozszerzyła swe panowanie poza dolinę Żółtej rzeki, 

obejmując tereny od Mongolii aż po dolinę Yangzj. Jej miejsce zajęła dynastia 

Zhou (1045 – 256 r. p.n.e.). Państwo ludu Zhou utrzymywało swoją władzę 

poprzez wysyłanie reprezentantów rodu królewskiego na tereny niezasiedlo-

ne lub na ziemie nieprzyjaciół. Z czasem ekspansja przybrała charakter kultu-

rowy. Małe państewka ze względów handlowych i obronnych chętnie zawie-

rały przymierza z potężnym sąsiadem. Zbudowano w ten sposób poczucie 

wspólnej tożsamości i odrębności od niecywilizowanych terenów i „barba-

rzyńskich” ludów. Osłabienie potęgi rodu Zhou i powolna utrata rzeczywistej 

władzy doprowadziły do rozbicia politycznego. Okres Wiosen i Jesieni (722 – 

481 r. p.n.e. ) to czas pozornej już tylko władzy zwierzchniej dynastii Zhou 

[Sawyer 2004, 17-56]. W wyniku rozprzestrzeniającej się wojny, intryg i mor-

derstw, powstawały i upadały kolejne państwa. Wyłoniło się siedem wielkich 

państw uzurpujących sobie prawo do zwierzchniej władzy, które rywalizując 

ze sobą wyniszczały ludność. Okres Walczących Królestw (403 – 221 r. p.n.e.) 

to czas kiedy odrzucano pozory praworządnego porządku, a o politycznych 

relacjach decydowała siła. Walczące klany podzieliły terytorium na trzy 

mniejsze państewka.  

Walczące strony musiały zmagać się nie tylko z siłami wroga ale z dziewi-

czą przyrodą. Nieuregulowane rzeki w czasie powodzi zatapiały olbrzymie 

obszary ziemi. Znaczne tereny kraju zajmowały puszcze i mokradła, zamiesz-

kałe przez niedźwiedzie, słonie, wilki, dziki, nosorożce, tygrysy, pantery  

i szakale. Dokładnie poznanie środowiska mogło decydować o wyniku działań 

wojennych. 

Społeczeństwo jednoczyła osoba władcy, „Syna Niebios”, łącznika między 

Niebem, człowiekiem, ziemią . Przepych miast i dworów, będących schronie-

niem dla wędrownych mędrców, kontrastował z ubóstwem wsi, których 

mieszkańcy stanowili przygniatającą większość. Ich życie zdominowały upra-

wa roli i pobór do wojska. Funkcjonowanie całego systemu zapewniało 

okrutne prawo. 

Rozbiciu państwa na rywalizujące królestwa towarzyszyło wrzenie intelek-

tualne. Ówcześni władcy lubili otaczać się dyplomami i mędrcami, którzy 
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wraz z uczniami wędrowali od królestwa do królestwa. Utrzymywanie przez 

dwory książęce wędrownych intelektualistów zaowocowało powstaniem 

„Stu Szkół”. Z czasem ogromny wpływ uzyskała myśl filozoficzno- religijna 

Konfucjusza (551-479 r. p.n.e.). Zgodnie z założeniami jego filozofii Niebiosa 

udzielają władzy najwyższej swego rodzaju „mandatu”, który może być jed-

nak utracony i przelany na kogoś innego i reprezentowany przez niego ród 

[Kunstler 2007, 9]. Z czasem stworzony przez niego system społeczno – 

etyczny stał się oficjalną ideologią cesarstwa chińskiego. Głosił on potrzebę 

przywrócenia naruszonych więzi społecznych, rytuałów. 

Nawoływanie do poszanowania tradycji i norm współżycia społecznego 

oraz do posłuszeństwa władzy było próbą wypracowania zasad współżycia 

społecznego, które umacniając władzę pomagały przywrócić zakłócony ład. 

Wierzył w naturalną dobroć człowieka, którego życiem powinno kierować 

pięć cnót: humanitaryzm, uczciwość, przyzwoitość, wierność i mądrość. To 

co dzieje się na ziemi powinno zgadzać się z porządkiem Nieba. Pogląd ten 

był więc fundamentem hierarchii społecznej, kształtując ludzi szlachetnych, 

uprzejmych, lojalnych, posłusznych wobec władzy, bezinteresownych, szanu-

jących tradycje, obyczaje, unikających przesady, cierpliwości i zachowujących 

umiar. „Gdybyś dowodził trzema zastępami, kogo wziąłbyś sobie za pomoc-

nika ? - Na pewno nie takiego, co gotów złapać za brodę tygrysa albo pognać 

rzeką nie dbając o to, czy przeżyje, czy umrze.  Wziąłbym takiego, co pod-

chodzi do trudności z należytą im ostrożnością i zwyciężać woli za pomocą 

przemyślanych działań” [Stiller w: Sun Zi 2003, 179]. Analiza pism Konfucju-

sza wskazuje, że uzależniał on efektywne przywództwo od siedmiu cech:  

1) Samodyscypliny – przywódca powinien żyć zgodnie z zasadami, które 

uważa za właściwe i możliwe do zaaprobowania przez podwładnych. 

Do właściwego działania nie są potrzebne motywacje zewnętrzne.  

2) Celu – przywódca nie skupia się na zaspokajaniu własnych potrze-

bach, ani osiągnięciu wyznaczonego celu.  

3) Spełnienia – przywódca określa cele, w zależności od potrzeb i wy-

magań tych, którymi kieruje.  

4) Odpowiedzialności - przywódca w pełni odpowiada za rezultaty swo-

ich decyzji i działań. 
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5) Wiedzy – przywódca ciągle dąży do lepszego rozumienia i uspraw-

nienia swoich działań oraz możliwości.  

6) Postępowania na miarę pozycji – przywódca buduje wspólnotę ce-

lów, współdziałając z podwładnymi i zabiegając o ich akceptację.  

7) Przykładu – przywódca swoimi własnymi działaniami wskazuje pod-

władnym drogę, którą należy podążyć [Krause 2004,  114]. 

Krytykę bezmyślnego uśmiercania zawiera również Sun Tzu w „Sztuce 

wojny”, usuwając na dalszy plan zbrojny aspekt konfliktu. Nie potępia jednak 

wojny jak współczesny mu filozof Mo Ti, który pisał „Kto czarne nazywa czar-

nym, jeżeli małe, a nazywa to czarne białym, jeżeli duże, nie odróżnia czar-

nego od białego. Jeżeli więc małą zbrodnię uważa się za zbrodnię, a zbrodnię 

tak wielką jak napaść na inny kraj pochwala się jako słuszną, czy można uznać 

to za odróżnienie prawości od nieprawości ?” [Stiller w: Sun Zi 2003, 188]. 

Sun Tzu nie pochwala wojny prowadzonej na oślep, chaotycznie. Koncentru-

je się na ustaleniu zasad organizacji i udowadnia wojskiem tak, aby jego dzia-

łania sprawnie odnosiły zamierzone skutki. Obserwując jak okrutnym i wy-

niszczającym zjawiskiem może być wojna postuluje oparty na racjonalnych 

przesłankach pragmatyzm. To odrzuca nie tylko prymitywną zapalczywość, 

ale też krępujący efektywność gorset tradycyjnych rytuałów, które do około 

VI wieku p.n.e. były ściśle związane z działaniami wojennymi.   

Walk nie prowadzono w czasie siewu i żniw. Zaprzestawano ich również w 

okresie żałoby po śmierci feudalnego władcy. Ze względu na upały i mróz  

z działań zbrojnych wyłączano lato i zimę. Unikano przetrzymywania wojsk 

poza określoną porą roku. Nie niszczono i nie wyrzynano miast. Zapewniano 

przeciwnikowi godziwe szanse, zwyczajowo wyrzekając się zasadzek.   

Szacunek dla przeciwnika wiązał się prawdopodobnie z ustrojem społecz-

nym, który funkcje dowódców, głównych wojowników wiązał ze szlachecką 

hierarchią rodową. Powodów wyników wojny dopatrywano się w woli bo-

gów, objawianej często przez wyrocznie. Słuszność prowadzenia wojny miała 

więc swe oparcie w świecie zewnętrznym względem prostego człowieka.  

W ujawnionych przez wróżby momencie walczące strony rozpoczynały bez-

ładną bitwę - wynik ustalał się szybko. Pokonanym zwykle pozwalano uciec. 
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Przekazy historyczne utrwaliły zaskakujące nas przekazy dotyczące pro-

wadzenia działań wojennych w oparciu o irracjonalne reguły [Stiller w: Sun Zi 

2003, 182-183]. W 638 roku p.n.e. , kiedy wrogie wojska Chu przeprawiły się 

przez rzekę Hong, książe Xiang z Song, przynaglany by zaatakować wroga gdy 

ten będzie na środku rzeki lub po jej przekroczeniu nie ustawi jeszcze szy-

ków, stwierdził, że „mędrzec nie miażdży słabych”. Następnie zaś został ran-

ny w przegranej przez siebie bitwie.  W 594 roku p.n.e. stolica Song była 

oblegana przez króla Zhuana z Chu. Obie strony ukrywały przed sobą krań-

cowy brak żywności. Podczas spotkania ministrowie wojny Zifan i Hua Yuan, 

uznając się za ludzi godnych, wymienili się informacjami: oblegający mają 

zapasy tylko na siedem dni; oblegani jedzą własne dzieci.  Gdy na wieść o 

sytuacji wroga król Zhuang chciał przypuścić ostateczny atak, jego minister 

Zifan ujawnił, że zapoznał przeciwnika z równie złą sytuacją własną. Zagnie-

wanemu władcy powiedział: „Skoro nieduże państwo Song stać jeszcze na 

człowieka, który nie oszukuje, jak może takiego zabraknąć w państwie Chu”? 

Król odstąpił od oblężenia.  

Sytuacja zmieniła się około roku 500 p.n.e. Postęp w obróbce żelaza 

uczynił broń lepszą i tańszą. Umożliwiło to zwiększenie liczebności walczą-

cych armii, co wymusiło konieczność opracowania systemu zaopatrzenia  

i sygnalizacji. Nowe rodzaje broni (np. kusza) zaważyły na powstaniu stałych, 

szkolonych latami armii składających się z poddanego poborowi chłopstwa. 

Dowodzeniem zajęli się zawodowi oficerowie. Ogromne organizacje wojsko-

we wymagały dla swojego sprawnego funkcjonowania profesjonalnych zasad 

i wzorów zachowań. Model zapewniający bezpieczeństwo państwa opraco-

wał w „Sztuce wojny” Sun Tzu.  

Informacja, komunikacja, sprawne i efektywne zarządzanie 

Czynniki decydujące o skuteczności działań wojennych to według Sun Tzu: 

1) Dao (droga) - jest to światopogląd i postawa etyczna władz i samego 

władcy. Rządząc dobrotliwie, kierując się zasadami porządku i sprawiedli-

wości, ma on zjednywać sobie ludzi. Jego wpływ moralny sprawia, że lu-

dzie myślą tak, jak rządzący. Jednomyślność władzy i ludu powoduje, że 

ten ostatni gotów jest do najwyższych poświęceń, widząc swoje szczęście 

w wyznaczonym przez rządzących celu.  
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2) Tian (niebo) - to przyroda w najszerszym tego słowa znaczeniu. Klimat 

Chin powodował, że najlepszą porą do wojny była jesień. Prowadzenie 

walki w lecie lub zimie oznaczało zbyt duże straty w ludziach. Swoje dzia-

łanie należało dostosować do ogólnych warunków otoczenia.  

3) Di (ziemia) - warunki naturalne określonego obszaru. Zapoznanie się z te-

renem działania ma pozwolić na ocenienie trudności i korzyści, jakie nie-

sie otoczenie. Dobierając środki adekwatne do warunków działania ła-

twiej jest osiągnąć założone cele i zrealizować swoje interesy. 

4) Jian (dowództwo) – powinno opierać się na zaletach wodza (mądrość, 

rzetelność, człowieczeństwo, męstwo i surowość). Ma on umieć zmieniać 

zachowanie, dostosowując je do okoliczności. Ważne jest utrwalanie dys-

cypliny przez stosowanie jasnego systemu kar i nagród oraz docenianie 

wysiłku ludzi. Niezłomność w drodze do wyznaczonego celu musi się wią-

zać z odwagą podejmowania niezbędnych do tego działań.  

5) Fa (prawo, zasady) – to  reguły dystrybucji, podejmowania decyzji, utrzy-

mania porządku [Sun Tzu, Sun Pin, 2004, 60-61; Sun Zi 2003, 17-19].  

Przyswojenie wymienionych czynników ma być podstawą zwycięstwa. 

Oceniając swoje działania przez ich pryzmat można wprowadzać korekty 

swoich decyzji, np. poprawa przygotowania ludzi oraz staranny dobór do-

wódców umożliwia działanie w zmieniających się warunkach. 

„Wojna to sztuka wprowadzania w błąd” [Sun Zi 2003, 21]. Poznając oto-

czenie oraz słabe i mocne strony konkurentów, należy starać się być nieod-

gadnionym. Kamuflując swoją przewagę, możemy efektywniej ją wykorzystać 

stosując efekt zaskoczenia. Ukrywanie własnych słabości umożliwia zyskanie 

czasu na ich przekształcenie. „Niezwyciężoność zależy od nas samych, ale 

podatność na klęską zależy od przeciwnika” [Sun Zi 2003, 46]. Bezpieczeństwo 

opiera się na niezwyciężoności obrony i możliwości zwycięskiego ataku. 

Uwzględnienie silnych i słabych stron obydwu konkurentów umożliwia jak 

najpełniejsze przygotowanie się do prowadzenia działań. Jeżeli nie istnieje 

możliwość osłabienia silnych stron rywala, to zawsze możliwe jest dopraco-

wanie własnych niedociągnięć, czy lepsze wykorzystanie warunków jakie 

stwarza otoczenie. Dokładna analiza zasobów wewnętrznych i sytuacji ze-

wnętrznej umożliwia zaplanowanie najbardziej skutecznego działania.    
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Wykorzystanie czynników zewnętrznych oraz manipulowanie i dezinfor-

mowanie wroga umożliwia ponoszenie jak najwyższych kosztów w drodze do 

zwycięstwa. Poznanie wroga i zrozumienie, jakich korzyści szuka daje możli-

wość użycia jego pragnień i oczekiwań jako przynęty. Budowanie iluzji wła-

snej słabości daje przeciwnikowi poczucie bezpieczeństwa. Pozwala również 

zyskać możliwość ataku, gdy zdezorganizowany nie jest przygotowany do 

obrony. „Atakuj, kiedy nie jest na to przygotowany. Pojawiaj się tam, gdzie 

on się ciebie nie spodziewa” [Sun Zi 2003, 23]. Jeżeli przeciwnik jest zbyt silny, 

należy unikać otwartej konfrontacji, czekając na osłabienie jego jednomyśl-

ności. Prowadzenie działań wymaga środków. Należy zgromadzić zasoby 

niezbędne do osiągnięcia celu. Przewlekłe działanie powoduje wyczerpywa-

nie się zasobów, co oddala perspektywę sukcesu. Dlatego nie jest wskazany 

pośpiech w podejmowaniu działań. „Liczy się zwycięstwo, a nie długotrwałe 

działanie” [Sun Zi 2003, 34].  Należy je starannie przygotować, aby w momen-

cie ich podjęcia, jak najszybciej osiągnąć zamierzone cele. Gdy nie można 

szybko osiągnąć wyznaczonego celu, rosną koszty działań, zwiększa się liczba 

niezbędnych zasobów, co osłabia państwo prowadzące wojnę. Należy więc 

czerpać zasoby niezbędne do jej prowadzenia spoza własnego terytorium. 

„Zwyciężać wroga i powiększać przez to swe siły” [Sun Zi 2003, 34]. Dopiero 

gdy uda się zbudować odpowiednie zaplecze logistyczne i zmobilizować wy-

starczające środki możliwe jest wyruszenie na wojnę. Sun Tzu zwraca uwagę, 

że w pobliżu samego wojska ceny stają się wygórowane, na czym zarabiają 

zaopatrzeniowcy. Źle przygotowane działania wojenne  przedłużają się, na 

czym traci państwo wystawiające armię. Wszystkie jego środki zostają bez-

skutecznie trwonione. Dlatego należy doceniać zasoby zdobyte na wrogu. 

Obniżają one koszty własne podjętego działania. Również dobrze traktowani 

jeńcy dają się spożytkować do własnych celów. 

„Szczytem umiejętności jest pokonanie przeciwnika bez walki” [Sun Zi 

2003, 36]. W komentarzu do „Sztuki wojny” Du Mu stwierdza, że „Kto jest 

świetny w rozwiązywaniu trudności, czyni to, zanim powstaną. Kto jest 

świetny w pokonaniu wrogów, zwycięża, zanim pojawi się zagrożenie” [Sun Zi 

2003, 36]. Najważniejsze jest więc unicestwianie już w zalążku planów wro-

gów, co wymaga dokładnej analizy sytuacji. Zrozumienie interesów otoczenia 

daje możliwość zneutralizowania strategii przeciwników, np. przez rozbicie 
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ich sojuszy. W swoim komentarzu Li Quan stwierdza, że „W wojnie najwięk-

szym osiągnięciem jest atakowanie planów nieprzyjaciela” [Sun Zi 2003, 37]. 

Nie mogąc realizować swoich zamierzeń strategicznych przeciwnicy zmusze-

ni są, żeby reagować na nasze posunięcia. Podnosi to rolę informacji. Aby 

podejmować właściwe decyzje, trzeba mieć rozeznanie w sytuacji. Zwycię-

stwo zależy od pięciu czynników: wiedzy o tym, kiedy działać, a kiedy nie, 

umiejętności dowodzenia dużymi i małymi siłami, w zależności od okoliczno-

ści, harmonijnego współdziałania dowódców i żołnierzy, przygotowania wła-

snego, zdolnych dowódców nie krępowanych w swoich działaniach przez 

rozkazy i decyzje władz (swoboda dowódców) [Sun Zi 2003, 41-42].  

Władca bowiem nie będąc bezpośrednio zaangażowany w bieżące działa-

nia wymuszając swoją wolę wprowadza w swoich siłach zamęt. Wydawanie 

rozkazów z odległego „pałacu” rodzi nieufność dowódców, którzy przecież 

lepiej orientują się w sytuacji na polu walki. Zadaniem dowódcy jest dokład-

ne rozpatrzenie na jaki rodzaj ukształtowania terenu wkracza. Sun Tzu wy-

różnia sześć rodzajów terenów, na których toczy się konkurencja między 

przeciwnikami :  

1) Dostępny - obydwie armie mogą wkroczyć z równą łatwością. „Na 

takim terenie dobrze jest walczyć temu, kto pierwszy zajął wyższe 

miejsce po stronie słonecznej i zapewnił sobie drogi zaopatrzenia” 

[Sun Zi 2003, 98].  

2) Wciągający – „Taki, po którym łatwo iść, ale trudno powrócić. Jeśli 

przeciwnik nie jest gotów, można go tam dopaść i pokonać, ale jeśli 

jest gotów i od razu go nie pobijesz, trudno ci się będzie wydostać” 

[Sun Zi 2003, 98].  

3) Nieokreślony – jednakowo niekorzystny dla obu stron” [Sun Zi 2003, 

98]. Korzystne jest zachować dystans.  W komentarzu Zhang Yu czy-

tamy, że aby zwyciężyć „Trzeba wybawić przeciwnika udając odwrót, 

poczekać, aż wyjdzie połową sił i wykonać atak przechwytujący” [Sun 

Zi 2003, 99]. 

4) Ograniczony – obsadziwszy go należy oczekiwać wroga. 

5) Urwisty - należy zająć pozycję wysoko po stronie słonecznej. Jeśli 

uczynił to przeciwnik, wycofać się, a nie iść za nim.  
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6) Rozległy – wróg znajduje się w pewnej odległości. Przy wyrównanych 

siłach trudno go  skłonić do walki.   

Decyzje wywoływane z „pałacu”, bez znajomości pola walki, wywołują 

nieład, który wzmacnia tylko szanse przeciwnika. O sukcesie decyduje nie 

tylko znajomość słabych i mocnych stron przeciwnika. Do skutecznego dzia-

łania niezbędna jest ocena swoich mocnych i słabych stron. Dopiero prze-

analizowanie sytuacji swojej i przeciwnika umożliwia wybór odpowiedniej 

strategii. Przy równych warunkach nie należy atakować silniejszego przeciw-

nika. Zabezpieczenie słabych stron, gotowości do obrony czyni nas „niezwy-

ciężonymi”. Pewność własnego bezpieczeństwa, świadomość, że samemu 

nie zostanie się pokonanym, stanowi początek na drodze do pokonania kon-

kurenta. Gdy zabezpieczymy pozycje własne, wtedy możliwe jest takie mani-

pulowanie wrogiem, by stworzyć warunki do łatwego zwycięstwa. Siły pode-

rwane w wyczekiwaniu i rozmyślne sprowokowanym momencie, nie napoty-

kają trwałych przeszkód w drodze do celu. 

Ważna jest komunikacja między częściami składowymi armii. Jest to moż-

liwe przez ustalenie jednolitego systemu sygnałów. Umożliwia to, w miarę 

potrzeby, odejście od działań planowych na rzecz doraźnych, a nieplanowa-

nych działań. Elastyczność taka ułatwia wykonanie zadań. „Tonów nie ma 

więcej niż pięć, lecz układanych z nich melodii jest tyle, że można ich słuchać 

bez końca. Barw podstawowych jest tylko pięć, ale z ich połączeń wynikają 

tak nieskończone odcienie, że nie da się ich wszystkich obejrzeć” [Sun Zi 

2003, 53].  Efektywne i sprawne zarządzanie posiadanymi zasobami pozwala  

na ich swobodne łączenie, w zależności do potrzeb. Szybkość i adekwatność 

jest szczególnie ważna w dostosowaniu działań do sytuacji kryzysowej. Jed-

nak, aby to było możliwe, dowódca musi umieć wybrać ludzi, którzy będą 

odpowiedni w danej sytuacji.  

Dysponując olbrzymią niezależnością w wykonywaniu powierzonych przez 

władcę zadań, dowódca powinien być człowiekiem o szerokiej wiedzy. Po-

zwoli mu ona stawiać ludziom rozsądne wymagania. Stosowanie kar i nagród 

musi opierać się na jasnych i sprawiedliwych przesłankach. Za przejrzystość 

komunikatu odpowiada dowódca, który ma obowiązek ukarania podwład-

nych, gdyby takiego rozkazu nie wykonali. Sun Tsu określa również pięć nie-

bezpiecznych wad wodza:  
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1) Uporczywość. Nadmiar odwagi prowadzi do zaślepienia w  dążeniu 

do działania. Taki wódz nie zastanawia się nad korzyściami i szkoda-

mi swojego postępowania.  

2) Zbytnia troska o życie. Krępuje ona wodza, który wahając się w pod-

jęciu decyzji, wystawia się na niekorzystne działanie otoczenia.  

3) Zbytnia honorowość. Troska o własną reputację odwraca uwagę od 

realiów.  

4) Porywczość. Łatwe padanie we wściekłość wpływa na podejmowanie 

pochopnych decyzji. 

5) Zbytnia troska o ludzi.  Niepokój  o podwładnych (ofiary) uniemożli-

wia  poświęcenie  ich  dla  osiągnięcia wyznaczonego celu, jakim jest 

bezpieczeństwo państwa [Sun Zi 2003, 83-84]. 

Dobry dowódca pamięta o zaspokojeniu potrzeb swoich ludzi. Zapewnia 

im stabilność i bezpieczeństwo. Stara się przewidywać wszelkie zagrożenia, 

aby je eliminować i  nie narażać ludzi na niczemu niesłużące straty. Sun Tzu 

uważa, że nieporządek w armii wskazuje, że wódz nie ma poważania wśród 

swoich ludzi. Podział na małe grupy oznacza, że wojsko nie ufa swojemu 

dowódcy. Również gdy wódz długo i dobrotliwie rozmawia z podwładnymi 

oznacza to, że stracił ich zaufanie. „Jeśli wódz zbyt często nagradza, to zna-

czy, że jest u kresu swych możliwości. Jeśli zbyt często karze, to znaczy, że 

położenie jego jest rozpaczliwe” [Sun Zi 2003, 94]. W stosowaniu kar i nagród 

powinna występować równowaga. Wymierzając kary nie można zawahać się 

zacząć od osób na najwyższych szczeblach. W swoim postępowaniu wobec 

podwładnych wódz musi unikać brutalności, ale i strachu.  

Budując oddanie i posłuszeństwo, nie może zapomnieć o dyscyplinie. To 

ona stanowi o użyteczności dowodzonej grupy. „Dlatego pozyskuj ich ludz-

kim podejściem, a zarazem wymagaj od nich bezwzględnej dyscypliny. Dzięki 

temu pozyskasz ich wierność” [Sun Zi 2003, 95]. Dla uzyskania posłuszeństwa 

ważne jest, aby w okresie szkolenia rozkazy były nieugięte. „Kiedy rozkazy 

dowództwa są szanowane, dowódca i jego żołnierze będą się należycie do-

pełniać” [Sun Zi 2003, 95]. Tylko i wyłącznie z winy dowódcy zdarzają się 

ucieczki, brak karności, rozprężenie, zagłada, chaos i pogrom. „Kiedy żołnie-

rze są mocni, a oficerowie słabi, skutkiem tego jest brak karności” [Sun Zi 

2003, 100]. W wypadku, gdy oficerowie górują nad słabymi żołnierzami, wy-

stępuje rozprężenie. Gdy wyżsi oficerowie, nie przestrzegając karności sa-



Krystian KISZKA                                                                                                                 ASO.A.7(1)/2016/428-452 

 443 

mowolnie rzucają się na wroga, prowadzi to do zagłady. Nieudolne, słabe  

i niedbałe dowództwo, brak reguł powoduje chaos. Gdy niewprawny dowód-

ca wystawia przeciwnikowi słabe oddziały własne, prowadzi to do pogromu. 

Dobry wódz nie szukając sławy, poświęca się celowi nadrzędnemu, nawet 

gdy zmierzając do niego niekonwencjonalnymi środkami naraża się na karę 

zwierzchnika.   

„Istotą wojny jest szybkość. Zajmuj to do czego przeciwnik nie zdążył do-

trzeć. Posuwaj się drogami, których nie przewidział. Uderzaj tam, gdzie się 

nie zabezpieczył” [Sun Zi 2003, 109]. Należy zajmować te obszary, które za-

pewnią własnym siłom bezpieczeństwo. 

„Właściwy sposób kierowania wojskiem, to starać się, aby silni i słabi 

osiągnęli ten sam poziom odwagi, tak jak właściwe wykorzystanie terenu 

polega na najlepszym spożytkowaniu jego części leżących wysoko i nisko” 

[Sun Zi 2003, 111]. Wszystkim częściom składowym trzeba zapewnić taki roz-

wój, by stały się optymalnie do swoich możliwości przydatne dla organizacji. 

W tym celu wódz musi być spokojny, bezstronny i opanowany. Słucha pod-

władnych, ale decyzje podejmuje sam, w oparciu o racjonalne zasady. Nie 

boi się wprowadzania zmian, gdy służyć mają osiągnięciu celów. Z przygoto-

wanych pozycji wyrusza tylko, gdy jest pewien zwycięstwa.   

W celu rozeznania sytuacji w otoczeniu i w obozie przeciwnika nie należy 

zdaniem Sun Tzu, skąpić środków na pozyskanie informacji. Stale aktualizo-

wana wiedza o zamiarach przeciwnika zabezpiecza przed staniem się jego 

marionetką. Wódz „biegły w sztuce wojennej sprowadza wroga na pole bi-

twy, a nie daje się jemu sprawdzić” [Sun Zi 2003, 60]. Podejmując działanie  

w sytuacji i na zasadach wymuszonych przez wroga tracimy kontrolę nad 

sytuacją. Dlatego wiedza o zamiarach własnych powinna być chroniona. Tyl-

ko dowódca zna pełne plany rozmieszczenia sił. Mając pełną wiedzę o sytu-

acji, ma swobodę podejmowania decyzji. Elastyczność działania to nie tylko 

reakcja na posunięcia przeciwnika, ale zabezpieczenie planów własnych. 

Kluczowe trzymanie się jednej tylko „strategii zwyciężania”, stale powtarza-

nej metody działania, prowadzi do sytuacji, gdy przeciwnik skrępuje nam 

ruchy. Swobodę ruchów zapewnia szukanie słabych stron własnych metod 

działania, co pozwala na wypracowanie alternatywnych jego modeli.  

Atakowanie tam, gdzie przeciwnik się tego nie spodziewa, wymusza na 

nim działania zabierające dużo sił. Poznając schemat zachowań konkurenta 
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w określonych sytuacjach możemy odkryć jego słabe strony. Znając ukształ-

towanie jego sił łatwo dopasować do nich środki własne. „Dlatego szczyt 

uformowania wojska polega na tym, aby nie miało ono widocznej formy. 

Kiedy jej nie ma, najsprytniejszy szpieg niczego nie wykryje i nawet mędrzec 

nie zdoła niczego przeciw tobie zaplanować” [Sun Zi 2003, 65]. Tak, pozornie 

nieuformowane wojsko odnosi sukcesy niezależnie od „niewyczerpanej roz-

maitości zmiennych okoliczności”. „Jak woda zmienia swój przepływ zależnie 

od pochyłości terenu, tak i wojsko nie ma stałej taktyki” [Sun Zi 2003, 65]. 

Unikając mocnych stron przeciwnika, jak woda drążąca skały wykorzystujemy 

jego słabe punkty. Tak jak dni bywają na przemian dłuższe i krótsze, a pory 

roku zastępują się na przemian – tak ciągle zmiana to istota bycia „nieprze-

niknionym”. Pozorny brak uformowania nie oznacza braku spójności. Aby 

wojsko mogło realizować wizję dowódcy potrzebna jest dyscyplina we-

wnętrzna. Utrzymanie porządku wymaga utrzymywania wysokiego morale – 

stanu ducha „Chi”. Aby armia mogła być skuteczna narzędziem polityki pań-

stwa, niezbędne jest zabezpieczenie jej potrzeb. Odpowiednia obudowa 

logistyczna musi zapewnić płynny dostęp do środków, które są potrzebne do 

działania. 

Sun Tzu wskazuje na rolę werbowania znających teren „miejscowych 

przewodników”, co umożliwia tworzenie map umożliwiających pełne pozna-

nie terenu działania. Spokojne rozważenie za i przeciw mają pozwolić na 

szybki atak. Zaskoczonemu wrogowi należy zostawić drogę ucieczki. Przypar-

ty do muru, gdy jedynym wyjściem z walki jest śmierć, może stawić despe-

racki i niszczący opór. Rozważając wszystkie ewentualności i pamiętając, że 

nie ma sytuacji jednoznacznej pozytywnych (zawsze występują wady i zale-

ty), ciągle trzeba mieć opracowany plan obrony.  Sun Tzu stwierdza : „ogólne 

zasady najazdów są takie, że im głębiej wtargniesz na teren przeciwnika, tym 

bardziej zwarte są twoje oddziały i tym mniej prawdopodobne, że wróg cię 

pokona” [Sun Zi 2003, 109]. Trudne zadanie zwiększa koncentrację żołnierzy. 

Realizacja celu absorbuje całą ich energię i zdolni są do większego wysiłku. 

Zajmując kraj wroga i przechwytując jego zasoby budujemy własną siłę. Każ-

de odniesione zwycięstwo należy natychmiast wykorzystać, zagospodaro-

wać. Ciężko wywalczone zwycięstwo pójdzie na marne, jeśli zostawimy wro-

gom czas na przegrupowanie. Zamieszanie i zniszczenia w siłach wroga moż-

na otrzymać przez atak ogniowy. Takich ataków Sun Tzu wyróżnia pięć rodza-
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jów: na ludzi, na zapasy, na transport z dostawami, na arsenały, na formacje 

[Sun Zi 2003, 122]. Niepokój w obozie wroga prowadzi do osłabienia i podzia-

łów, pozwala to odnieść szybkie zwycięstwo niskim kosztem.  

Koncepcję efektywnego działania przedstawioną przez Sun Tzu, Donald G. 

Krause sprowadza do 10 podstawowych zasad:  

1) Ucz się walczyć. Podejmowane działanie powinno być realnie skalku-

lowane. Eliminować należy ryzyko związane z niewiedzą. Angażowa-

nie własnych środków powinno przynosić jasne korzyści. Podejmo-

wane decyzje muszą wynikać z obiektywnego myślenia, a nie emo-

cjonalnego szału. Utrata emocjonalnej kontroli upośledza i krępuje.  

2) Wskazuj drogę. Postępując według wyznawanych zasad przywódca 

wyznacza swoim podwładnym kierunek. Zyskuje ich aprobatę dla po-

stulowanych postaw.  

3) Działaj dobrze. Efektywne działanie poprzedza staranne planowanie. 

Pozwala ono rozpocząć działanie w odpowiednim czasie, przy sprzy-

jających warunkach. Należy poskromić własne pragnienia, cierpliwie 

budując sukces. Przygotowując pozycję, w której pozostajemy nie-

pokonani, oczekiwać momentu, kiedy należy podjąć szybkie działa-

nie.  

4) Znaj fakty. Podstawą sukcesu jest zarządzanie informacjami. Zbiera-

nie wiarygodnych informacji pozwala podejmować trafne decyzje. 

Rozpowszechnianie fałszywych informacji pozwala zmylić przeciwni-

ka. Należy odrzucać niczym niepotwierdzone założenia i spekulacje. 

należy szukać źródeł rzetelnych informacji. Możliwe jest wtedy osza-

cowanie prawdopodobieństwa sukcesu przed podjęciem działania.  

5) Oczekuj najgorszego. Nie można zakładać bezczynności lub nieudol-

ności przeciwnika. Dlatego należy być przygotowanym na wszelkie 

ewentualności. Trudnych problemów nie rozwiąże się tylko w opar-

ciu o strategię. Potrzebne są odpowiednie zasoby. Ich brak zmniejsza 

szanse na sukces. Należy szukać i skupiać swe siły na najsłabszych 

punktach przeciwnika, jednak nigdy nie wolno go lekceważyć.  

6) Zawładnij dniem. Nie marnuj mijających chwil. Celem działania jest 

szybkie zwycięstwo. Należy szukać prostych rozwiązań. Są one efek-

tywne, niekosztowne i szybkie. Wyprzedzenie przeciwnika w działa-

niu wymusza jego reakcje. Daje przewagę i pozwala dyktować wa-
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runki. Tak jak płynąca woda unika wzniesień, szukając najprostszej 

drogi w dół, tak prowadząca do sukcesu strategia opiera się na pro-

stych metodach. Złożoność podnosi koszty.  

7) Pal mosty. Stawiając ludzi w trudnym położeniu, odbierając im drogę 

odwrotu, stawiając wysokie wymagania jednoczymy ich. Jeżeli pod-

władni wiedzą, że brak współpracy grozi klęską, rośnie ich poświęce-

nie dla realizacji zakładanego celu. Przywódca buduje zaangażowa-

nie podwładnych, wskazując im jasny cel oraz korzyści jakie przynie-

sie jego realizacja. Ludzi należy dobrze traktować, aby pozyskać ich 

przychylność.  

8) Rób to lepiej. Efektywna taktyka opiera się na nieprzewidywalności. 

Innowacyjność pozwala na pełne zwycięstwo. Przeciwnik nie może 

przygotować obrony przeciw czemuś nieoczekiwanemu, zaskakują-

cemu. Wielka liczba małych ulepszeń może powodować wielka 

zmianę. Innowacyjność w zastosowaniu posiadanych zasobów daje 

niewyczerpaną liczbę możliwości działania.  

9) Jednocz. Ważnymi czynnikami są organizacja, komunikacja i wyszko-

lenie. Jeżeli oczekiwania stawiane względem ludzi są jasne, a struk-

tura organizacji odpowiednia do zadań, dowódca zyskuje posłuch  

i zaufanie, niezależnie od okoliczności. Efektywne szkolenia powinny 

być ciekawe, powodować powszechne zrozumienie. Zadaniem szko-

lenia jest zbudowanie lojalności. Dopiero lojalnymi ludźmi można 

sterować za pomocą kar. Zapoznanie podwładnych z zasadami daje 

im poczucie stabilności. Troska o ich zdrowie i morale pozwala naj-

efektywniej wykorzystywać ich możliwości i energię.  

10) Pozostawaj nieodgadniony. Utrzymuj przeciwnika w niepewności. 

Kamuflując swoje plany oddalamy od nich groźbę kontrataku. Reali-

zując plan nieznany przeciwnikowi, zmuszamy go do reakcji, która 

nie pozwala mu na pełne wykorzystanie posiadanych zasobów. Po-

zwala to przejąć kontrolę nad sytuacją. Ukrywanie celu ataku, unie-

możliwia przeciwnikowi koncentrację sił na jego obronie. Zmusza do 

podzielenia i osłabienia sił [Krause 2004, 113 – 119].      
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PODSUMOWANIE 

W czasie, w którym żył i tworzył Sun Tzu miały miejsce daleko idące zmiany kul-

turowe i polityczne. Wojny przestały być wyznaczalnymi zasadami etykiety spo-

tkaniami dżentelmenów. Krwawe batalie decydowały o losach setek ludzi. ogólnie 

armie stały się narzędziem do walki o hegemonię. Rezultatem ich działania mogło 

być, i często było, unicestwienie wrogiego, konkurującego w wyścigu do władzy 

zwierzchniej, państwa. Pokrętne manewry polityczne władców wprowadzały  

w relacjach międzypaństwowych zwodniczy zamęt. Nie dokonując moralnej oceny 

swoich czasów Sun Tzu, rozumiejąc że wojna decyduje o „życiu i śmierci” państw, 

dokonuje analizy tego zjawiska i tworzy model, który ma zapewnić im bezpieczeń-

stwo. Starał się opisać zasady budujące prawdziwą użyteczność armii, sposoby ich 

skutecznego i efektywnego użycia dla osiągnięcia zamierzonego celu– zwycięstwa, 

gwarantującego trwanie i rozwój państwa. Zwrócił uwagę, że o podejmowaniu 

działań nie powinny decydować ambicje, emocje, strach czy pośpiech. Armii nie 

wolno pochopnie wystawić do walki. Należy zapewnić jej takie środki, by nie mo-

gła zostać pokonana. Długo trwające działania wojenne wyniszczające ekonomicz-

nie należy zaplanować tak, aby szybko osiągnąć założone cele – opanowanie po-

trzebnych zasobów.   

Elastyczne wykorzystanie warunków pozwala na minimalizowanie strat 

własnych. „Jak powtarza Sun Tzu w całej „Sztuce wojny”, trzeba dokonać 

oceny zdobytych informacji, przeprowadzić wywiad. Podejmowanie decyzji 

powinny mieć swoje oparcie w rzetelnej informacji. Analizowana powinna 

zostać nie tylko pozycja przeciwnika, ale i sytuacja własna. Przedbitewna 

analiza siły, jedności, kompetencji władz, zaplecza gospodarczego, liczebno-

ści, dyscypliny itp. pozwala budować ogólną strategię działania. Zaplanowane 

działanie musi uwzględnić teren, w jakim ma się ono odbyć. Wykorzystanie 

stworzonych przez teren warunków minimalizuje wymagane nakłady. Dowo-

dzenie i podejmowanie decyzji nie może odbywać się w próżni, nie może 

podlegać emocjom, optymistycznym poglądom ani nacjonalistycznej euforii” 

[Sawyer w: Sun Tzu, 2004, 118].           

Nadrzędnym celem działania jest zachowanie państwa, a co za tym idzie 

życia ludzi, którzy go stanowią. Wystawiając wielotysięczne armie i przezna-

czając na to ogromne środki nieludzkim wydaje się uruchamianie ich, gdy 

nieznana jest sytuacja wroga. Pokonać wroga można, gdy z wyprzedzeniem 

zdobędzie się wiedzę o nim. „Takiej wiedzy nie uzyskuje się od zjaw ani du-
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chów, ani na podstawie wniosków wypływających z różnych zjawisk, nie  

z obserwacji Nieba, ale od ludzi, ponieważ jest to wiedza o rzeczywistej sytu-

acji nieprzyjaciela” [Sun Tzu, Sun Pin 2004, 134].  Postulując użycie szpiegów 

Sun Tzu odrzuca nie tylko tradycyjne zasady szczerości i zaufania, ale podej-

mowanie decyzji na podstawie przesłanek paranormalnych.  Jednak za na-

prawdę cenne uznaje Sun Tzu pokonanie planów przeciwnika. Zblokowanie 

jego działań i założonych celów bez podjęcia walki. Zabiegi dyplomatyczne 

czy zerwanie sojuszu minimalizuje nakłady. Należy uświadomić sobie, jakie są 

warunki odniesienia zwycięstwa. 

Ze względu na wagę podejmowanych decyzji niezwykle ważna jest osoba 

dowódcy. Aby w pełni wykorzystać pozostawioną mu niezależność, swobodę 

podejmowania decyzji, musi odznaczać się szeroką wiedzą oraz odpowied-

nimi cechami charakteru. Mądrość, wiarygodność i dobroduszność powinny 

iść w parze z odwagą i surowością. Osiąganie założonych celów wymaga nie 

tylko umiejętności analitycznych i kreatywności, ale też dyscypliny i opano-

wania.  

Będąc pewnym lojalności dowódcy, władca powinien obdarzyć go zaufa-

niem i przekazać pełnię władzy w dziedzinie wojskowości. Nie wolno władzy 

cywilnej ingerować w dziedzinę, w której nie jest kompetentna. To zadaniem 

dowódcy jest zachowanie równowagi między karaniem i nagradzaniem. 

Istotnym elementem w budowaniu dyscypliny i sprawnej organizacji jest 

duch – „CHI”. Żołnierze walczą lepiej, gdy zabezpieczono ich potrzeby - je-

dzenie, wypoczynek, uzbrojenie. Przedłużające się kampanie obniżają zapał, 

dlatego ważna jest sprawność podejmowanych działań. Zadaniem dowódcy 

jest budowanie odpowiedniego nastawienia ludzi, oddanie i zaangażowanie. 

Sun Tzu zaleca, aby podstępami i wprowadzaniem w błąd, dezorganizo-

wać poczynania przeciwnika. Wykorzystując jego słabość dla swoich celów 

ułatwiamy sobie drogę do celu. Stwarzanie pozorów, dezinformacja zapew-

nia kontrolę nad sytuacją. Manipulowanie informacją o planach własnych 

uniemożliwi przeciwnikowi ich powstrzymanie. 

Swoje siły należy kierować na wybrane punkty, również luki pozostawione 

przez przeciwnika. Taktyka powinna uwzględnić cechy terenu. Wykonywane 

manewry służą wykorzystywaniu terenu dla zbudowania przewagi. Odpo-

wiednie rozlokowanie sił daje im dodatkowy impet. Dla uzyskania efektu 

możliwe jest użycie „klasycznych” i „nieklasycznych” metod walki. Kreatywne 
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wykorzystanie środków dopuszcza odejście od powszechnie znanych i sto-

sowanych konwencjonalnych sposobów zachowań. Oznacza to pełną ela-

styczność względem warunków. „Jeżeli klasyczny atak jest niespodziewany, 

to staje się nieklasyczny” [Sawyer w: Sun Tzu, Sun Pin, 2004, 49]. Łatwiej 

pokonać zaskoczonego przeciwnika. 

Wybrawszy odpowiedni moment i atakując z maksymalną siłą nie można 

zostawić przeciwnikowi czasu na reakcję. Nękanego ciągłymi zaczepkami, 

osłabianego i zdezorientowanego przeciwnika należy zwabić na pozycje, 

która jest korzystna dla nas.  Sun Tzu stwierdza, że walkę należy podejmować 

tylko gdy przewiduje się zwycięstwo. Dokładne planowanie zaczyna się od 

organizacji własnych, niezdobytych pozycji obronnych. One mają stać się 

punktem wyjścia do szybkiego i dobrze skalkulowanego ataku tak, by małym 

kosztem i przy minimalnym wysiłku odnieść ogromne korzyści.  

Stworzony przez Sun Tzu model bezpieczeństwa państwa jest silnie uza-

leżniony i nastawiony na korzystanie z informacji. Podstawą działania są zdo-

bywane dane. Ich oszacowanie pozwala zredukować niepewność i zwiększa 

prawdopodobieństwo sukcesu. Podejmowane działanie nie może opierać się 

na przypuszczeniach i niepotwierdzonych opiniach. Reagowanie na zmiany 

otoczenia wiąże się z elastycznością, szybkim i efektywnym dostosowanie się 

do zmian środowiska, które zwiększa zdolność osiągnięcia wybranego celu. 

Sun Tzu stwierdza, że zwykłą kolejnością prowadzenia wojny jest to, iż 

wódz rozpoczyna przygotowania do walki po otrzymaniu rozkazu od władcy. 

Armia zostaje powołana do wykonania określonego zadania, w odpowiedzi 

na specyficzne zagrożenia lub możliwości, które pojawiają się przed pań-

stwem. 

Otrzymując od władcy pełnię władzy, niezbędną do realizacji wyznaczo-

nych celów, wódz rozpoczyna przygotowania. Gromadzi wojsko, mobilizuje 

ludność, jednoczy armię w harmonijną całość. Przygotowane zasoby mają 

umożliwić szybkie pokonanie wroga, przy minimalnych stratach własnych.  

Zasobem, który zajął główne miejsce w koncepcji Sun Tzu stała się informa-

cja. Dowódcy odnoszą zwycięstwo, jeżeli uda im się uzyskać precyzyjne wia-

domości o otoczeniu i przeciwniku. Dzięki swoim umiejętnościom, dowódcy 

potrafią szybko spożytkować zdobytą wiedzę. W ten sposób armia staje się 

organizacją infocentryczną, której wszelkie działania są nastawione na zbie-

ranie, analizowanie, wykorzystanie i wysyłanie informacji. Sun Tzu podkreśla 
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rolę dezinformacji. Manipulowanie informacjami o własnych planach, wpro-

wadzanie przeciwnika w błąd, wzmacnia swobodę działania. Uzyskanie wia-

rygodnych informacji pozwala rozpoznać prawdopodobieństwo zwycięstwa. 

Zredukowane zostaje ryzyko wpływu nieznanych zdarzeń.  Armia musi stale 

dostosowywać się do zmian otoczenia. Zdolność adaptacji, dostosowania 

swojej struktury do wymagań stawianych przez otoczenie, pozwala realizo-

wać wybrane cele. Szybka reakcja na zmiany pozwala przystosować się, do-

skonalić swoją skuteczność.  

Sun Tzu postrzegał armie w wyraźnym związku z otoczeniem, w jakim 

działa. Decyzje stojące w sprzeczności z warunkami burzyły harmonię i ska-

zywały na porażkę. Od momentu powstania „Sztuki wojny” ludzkość dokona-

ła ogromnego postępu cywilizacyjnego. Rozwój dorobku materialnego, bu-

dowa infrastruktury związanej z komunikacją (drogi, pociągi, samoloty) po-

zwoliły ograniczyć wpływ środowiska przyrodniczego. Jednak zmiany obycza-

jowe, globalizacja procesów politycznych i społecznych sprawiły, że na dzia-

łania państw znaczący wpływ zaczęły mieć inne czynniki. Ich otoczenie stało 

się bardziej złożone. Składają się na nie czynniki międzynarodowe, polityczno 

– prawne, demograficzne, socjokulturowe, ekonomiczne i technologiczne. 

Ciągły rozwój technologii wymaga sporych nakładów i wymusza większą 

otwartość na zmiany.  Pluralizm życia społecznego, różnorodność postaw  

i swoboda wyborów, podniosły znaczenie informacji, promocji i marketingu. 

Niemal odrębną dyscypliną stało się budowanie budżetu i zarządzanie finan-

sami. Rośnie znaczenie różnego rodzaju specjalistów. O sile armii nie decydu-

je już tylko liczba jej członków, których całe wyszkolenie to musztra. Złożo-

ność otoczenia podnosi tylko znaczenie starannej jego analizy. Podstawą 

sukcesu jest rzetelność informacji posiadanych o konkurentach i sobie Sun 

Tzu podkreślał znaczenie przewodników znających teren. Dziś podobną rolę 

pełnią eksperci, fachowi doradcy przygotowujący raporty i analizy. 

Współczesne założenia walki zbrojnej opierają się na milimalizacji kosz-

tów własnych, strat i zniszczeń [Czupryński 2012, 25-46]. Niezmiennym ce-

lem walki jest pobicie przeciwnika i osiągnięcie zwycięstwa. Jednak zmienia 

się definiowanie zwycięstwa. nie traci na ważności, ale wymaga innego defi-

niowania zwycięstwa. Nowoczesne środki umożliwiają paraliżowanie działań 

przeciwnika i  osiąganie celu operacyjnego bez toczenia bitew. Coraz waż-

niejszy staje się wywiad rozumiany jako informacja niezbędna do podejmo-
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wania decyzji [Minkina 2012, 167-187]. Jest ona produktem wynikającym z 

przetwarzania, zbierania, integracji, oceny, analizy oraz interpretacji dostęp-

nych danych. Jej zastosowanie umożliwia wpływanie na podmioty zewnętrz-

ne i realizację własnych interesów. Wykorzystywani do tego mogą być np. 

„podwójni” szpiedzy, których wysyła się do obozu przeciwnika. Ich zadaniem 

jest rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji, które osłabią wroga [Fa-

ligot 2009, 383]. 

Model stworzony przez Sun Tzu wywołuje refleksję o prakseologii rozu-

mianej jako nauka „o sprawności działalności ludzkiej [Kotarbiński 1975, 13]. 

Kieruje uwagę na użyteczność działań prowadzonych dla zapewnienia bez-

pieczeństwa państwa. Jego przydatność, celowość i sprawność (skuteczności 

i gospodarności) ma pozwolić na najpełniejszą realizację wyznaczonego celu.  

Kładzie nacisk na rolę wykształcenia i doboru odpowiednich kadr decyzyj-

nych, które będą umiały sprawnie zarządzać, decydując o tym, co należy  

zrobić i jak  efektywnie  wykorzystywać  zasoby państwa. 
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WPROWADZENIE 

Państwo w procesie realizacji swoich funkcji zewnętrznej i wewnętrznej 

poszukuje dostępu do informacji o zagrożeniach i szansach. W tym celu 

stworzyło system zabezpieczenia własnych potrzeb informacyjnych, gdzie 

bok podmiotów oficjalnych, jak dyplomacja tradycyjna na szczególną uwagę 

zasługują cywilne i wojskowe służby wywiadowcze. Ich ofensywna i defen-

sywna działalność ukierunkowana na przeciwnika znajdującego się w otocze-

niu zewnętrznym państwa (bliższym i dalszym) stanowi szczególne zagroże-

nie dla wybranych struktur państwa, które wykonują zadania w sferze bez-

pieczeństwa i obronności. W materiale zostały wskazane zagrożenia wywia-

dowcze dla bezpieczeństwa i obronności państw. 

WYBRANE ZAGROŻENIA 

„Próby odkrycia tego, co myśli i planuje przeciwnik, są również stare, jak 

ludzkie doświadczenie rywalizacji i sprzeczności interesów. Dotyczy to za-

równo sfery życia prywatnego, walki o miejsce na placu targowym i wszel-

kiego rodzaju konkurencji ekonomicznej, jak polityki czy pola bitwy. Stosunki 

dyplomatyczne między państwami – ich brak – nie mają nic tu do rzeczy. 

Dyplomacja oficjalna i tajna posługują się różnymi metodami. Ambasador 

wchodzi głównym wejściem, szpieg zakrada się kuchennymi drzwiami. To, 

zatem, co jest na porządku dziennym nawet w stosunkach między zaprzyjaź-

nionymi państwami, tym bardziej dotyczy sytuacji, gdy jakiś rząd wypowiada 

innemu wojnę. Poseł zostaje odwołany, lecz szpieg pozostaje” [Kaltefleiter, 

Oschwald 2007, 11]. Oznacza to, że tam gdzie kończą się możliwości rządu  

i dyplomacji w sferze pozyskiwania informacji i wywierania wpływu na inne 

państwa, rozciągają się możliwości operacyjne służb wywiadowczych, z ko-

nieczności usytuowanych na granicy prawa [Żebrowski 2010, 150]. Niedoce-

nianie ich roli zawsze grozi państwu poważnymi konsekwencjami w sferze 

szeroko rozumianego bezpieczeństwa.  

„Zadania oraz formy i metody działania każdego wywiadu przeciwko in-

nemu państwu zależą od warunków, w jakich działalność ta może być pro-

wadzona. Ogół tych warunków określany jest jako sytuacja wywiadowcza. Na 

całokształt tej sytuacji składają się m.in. takie elementy, jak: wzajemne poło-

żenie geograficzne, stan stosunków dyplomatycznych, bilateralne stosunki 

gospodarcze, współpraca kulturalno – naukowa, tradycje, związki między 
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ludnością, wewnętrzna sytuacja polityczna i ekonomiczna państwa rozpra-

cowywanego ogólna sytuacja międzynarodowa” [Bielak 1985, 142]. 

Służby wywiadowcze, to wyspecjalizowane agendy usytuowane w struk-

turze władzy wykonawczej. W zakresie swoich ustawowych uprawnień – na 

ich granicy, jak również poza nią – stosują tajne środki i metody działania, 

jako podstawowe narzędzie pracy, określanej w języku tych służb jako praca 

operacyjna (definiowana także jako czynności operacyjno – rozpoznawcze) 

[Libera 2007, 175]. Praca operacyjna umożliwia służbie wywiadu na poznanie 

obszarów zainteresowani przeciwnika, jego form i metod pracy operacyjnej, 

sposobów ochrony posiadanych zasobów informacyjnych, osobowych (w 

tym kadrowych pracowników, agentury), rzeczowych, a także przedsięwzięć 

pozwalających na zakłócanie jego percepcji. Przyjęte cele są osiągane przez 

dwa podstawowe wzajemnie uzupełniające się sposoby działania, przy po-

mocy osobowych źródeł informacji i środków techniki operacyjnej.  

Aktualne środowisko działania wywiadu, to systematyczna konfrontacja  

z tzw. rozregulowanym otoczeniem, gdzie istniejące szanse i zagrożenia ukie-

runkowują ich działanie  w globalnym środowisku bezpieczeństwa międzyna-

rodowego, gdzie [Żebrowski 2010, 156]: 

1) stale poszerza się przestrzeń działania państwa, a w związku z tym  

i wywiadu, 

2) w środowisku międzynarodowym zachodzą ewolucyjne zmiany, ro-

śnie bowiem zakres wzajemnych zależności, a procesy społeczne, 

polityczne, ekonomiczne, narodowościowe, religijne czy wojskowe 

stale się komplikują, co sprawia, że wiele państw posiada trudności 

w zaadaptowaniu się do tej rzeczywistości, 

3) postępujący proces umiędzynarodowienia działalności gospodarczej, 

której towarzyszy zmiana reguł w odniesieniu do przepływu surow-

ców, finansów, towarów i usług, ludności, informacji, idei nie zawsze 

zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym, 

4) rozwija się międzynarodowa przestępczość zorganizowana, której 

działalność przekracza granice państwa, a tożsamość i określenie 

kraju pochodzenia staje się trudne nie tylko do zidentyfikowania, ale 

i zwalczania, 
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5) ekspansja innych wzorców sprawia, że tradycje, doświadczenie, wi-

zerunek i pochodzące z odmiennych kultur stanowi poważne zagro-

żenie dla bezpieczeństwa środowiska międzynarodowego. 

W złożonym i turbulentnym środowisku bezpieczeństwa międzynarodo-

wego, które wywiera wpływ na realizowanie podstawowych funkcji przez 

państwa (w tym i przez wywiad), istnieje konieczność poznania i zrozumienia 

zachodzących tam procesów zarówno w wymiarze przestrzennym, jak i cza-

sowym. Poznanie otaczającej rzeczywistości zdominowanej przez zagrożenia 

asymetryczne, wymaga dostępu do wiedzy wspieranej przez informacje o 

określonych parametrach. „Poszukiwanie właściwej informacji jest trwałym 

elementem egzystencji i jednym z warunków przetrwania. Potrzeba pozna-

nia i komunikowania się wpływa na rozwój człowieka i środowiska, w którym 

funkcjonuje”[Żebrowski 2005, 75]. 

Wywiad będący podmiotem usytuowanym w przestrzeniach walki infor-

macyjnej w sferach: politycznej, ideologicznej, ekonomiczno – gospodarczej, 

wojskowej, naukowo – technicznej, walki z terroryzmem, walki z przestęp-

czością zorganizowaną o charakterze międzynarodowym, rozpowszechniania 

broni masowej zagłady, czy rozpowszechniania technologii podwójnego za-

stosowania, jest świadomy z jednej strony korzyści z dostępu do tego rodzaju 

informacji, a z drugiej zagrożeń które one generują. Informacje tego charak-

teru mają istotne znaczenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrz-

nego każdego państwa. 

Należy mieć świadomość tego, że „informacja ma tę właściwość, że jest 

(może być) bronią obosieczną. Może chronić, ale i razić, może być narzę-

dziem dominacji, ale może być także przyczyną klęski” [Górzyński 1999, 23]. 

Wywiad jest aktywnym uczestnikiem walki informacyjnej, niezależnie do 

stanu funkcjonowania państwa jest jednocześnie producentem i odbiorcą 

informacji. Jako wyspecjalizowany podmiot władzy wykonawczej (dotyczy to 

również wyspecjalizowanych komórek wywiadowczych wielkich korporacji 

handlowo – gospodarczych) z uwagi na potencjał operacyjny (każdy w zakre-

sie swojej właściwości) ma możliwości zdobywania informacji, w tym o cha-

rakterze niejawnym. Tym samym tworzone są i aktualizowane już istniejące 

bazy danych, niezbędne do podejmowania decyzji w sferze bezpieczeństwa  

i obronności państwa [Żebrowski 2005, 76]. 
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Z uwagi na zakres zainteresowania wywiadu jest on źródłem różnego ro-

dzaju zagrożeń zarówno dla podmiotów państwowych, jaki pozapaństwo-

wych.  

 

Rysunek 1. Zagrożenia ze strony obcych służb specjalnych 

Źródło: B. Libera, Zagrożenia ze strony służbach specjalnych, [w:] Urzędnik i biznesmen w 

środowisku międzynarodowym (red.) J. Barcz, B. Libera, Warszawa 2007, s. 184. 

Tabela 2. Charakterystyka zagrożeń ze strony obcych służb specjalnych 

Lp. Zagrożenie Charakterystyka zagrożenia 

1. werbunek jest jednorazowym przedsięwzięciem lub stopniowym proce-

sem nakłaniania osoby najczęściej będącej nośnikiem infor-

macji (z reguły niejawnych), do świadomej oraz tajnej współ-

pracy na rzecz obcej służby specjalnej, 

2. sondaż kapturowy jest sposobem uzyskiwania informacji polegających na wyko-

rzystywaniu osób będących nośnikami ważnych informacji 

(najczęściej niejawnych) przez pracowników obcych służb 

specjalnych, występujących pod przykryciem (np. dyplomaty, 

dziennikarza, biznesmena, itp. w zależności od uwarunkowań 

związanych z dotarciem do interesującej osoby i możliwości 

utrzymania z nią trwałego kontaktu). Stałym czynnikiem towa-

rzyszącym sondażowi jest nieświadomość osoby wykorzysty-

wanej, co do właściwego odbiorcy i przeznaczenia udostęp-

nianych informacji, 

3. penetracja jest tajnym przeszukaniem realizowanym przez obce służby 

specjalne w miejscu pracy albo zamieszkania (także prywat-

nego bagażu), najczęściej dla uzyskania dostępu do chronio-
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nych informacji (dokumentów) lub zainstalowania urządzeń 

techniki operacyjnej (podsłuch, podgląd) w ramach zaplano-

wanych przedsięwzięć operacyjnych w stosunku do wytypo-

wanych osób lub obiektów będących w zainteresowaniu tych 

służb, 

4. prowokacja w odniesieniu do osób jest zaplanowanym i wykonywanym 

przez obce służby specjalne przedsięwzięciom, mającym na 

celu nakłonienie wytypowanej osoby do określonego zacho-

wania lub uwikłania tej osoby w skrajnie niekorzystną sytuację 

w wyniku której uzyskuje się dowody  - prawdziwe lub sfingo-

wane – popełnienia przestępstwa (wykroczenia) mogące 

zdyskredytować lub skompromitować tą osobę, 

5. inspiracja jest zaplanowanym i w operacyjny sposób przeprowadzonym 

przez obce służby specjalne przedsięwzięciem mającym skut-

kować podjęciem przesz stronę przeciwną złożonych działań, 

6. dezinformacja jest zaplanowanym i w sposób operacyjny przeprowadzonym 

przez służby specjalne przedsięwzięciem wprowadzenia w 

błąd – najczęściej poprzez przekazywanie lub umożliwienie 

zdobycia fałszywej (nieprawdziwej) informacji, 

7 technika operacyjna jest tajnym stosowanym przez obce służby specjalne różno-

rodnych systemów podsłuchu i podglądu (w tym lokalowego i 

zdalnego) w ramach przedsięwzięć realizowanych w odniesie-

niu do osób i obiektów zainteresowania tych służb. 

Źródło: B. Libera, Zagrożenia ze strony służbach specjalnych, [w:] Urzędnik i biznesmen  

w środowisku międzynarodowym (red.) J. Barcz, B. Libera, Warszawa 2007, s. 185. 

Dla bezpieczeństwa podmiotów państwowych i pozapaństwowych szcze-

gólne zagrożenie stanowią osobowe źródła informacji znajdujące się na łącz-

ności kadrowych pracowników służb wywiadowczych. Osobowe źródła in-

formacji (tzw. agentura1) są podstawowym środek pracy wywiadu (cywilnego 

i wojskowego). Pozwala to na realizowanie zadań drogą ściśle zakonspirowa-

nych operacji wywiadowczych, gdzie agentura odgrywa kluczową rolę. Agen-

tura w zależności od wykonywanych zadań dzieli się na ofensywną i defen-

sywną, obserwacyjno – ustaleniową, źródłową, do zadań specjalnych, zamro-

                                                           
1
 Agentem jest osoba, często narodowości obcej, nie będąca etatowym pracowni-
kiem służby wywiadowczej, ale działającej pod jej kierunkiem lub współpracująca  
z nią i dostarczająca informacji dla celów wywiadowczych [Polmar, Allen 2000, 13]. 
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żoną, urojoną (fikcyjną), wpływu, czyszczącą, zamieszania, czystą. Ponadto 

wyróżnia się agenta podwójnie przewerbowanego, kreta, prowokatora, nie-

świadomego, perspektywicznego.  

Każdy agent stanowi zagrożenie dla obiektu zainteresowania operacyjne-

go wywiadu. Jednak szczególnie niebezpieczną kategorią dla każdego pod-

miotu jest agent samorodek, który wykorzystując dostęp do informacji 

prawnie chronionych i przekazuje je przeciwnikowi z własnej inicjatywy. Do 

tej grupy zalicza się również agenta wpływu, który wykorzystując naturalne 

możliwości z tytułu zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji, np. ma 

możliwość oddziaływania na podejmowane decyzje w ramach polityki zagra-

nicznej; określania kierunków pracy operacyjnej służb wywiadu i/lub kontr-

wywiadu; chroni agenta wartościowego; zakłóca percepcję osób zajmujących 

kierownicze stanowiska w państwie, siłach zbrojnych, biznesie; kształtuje 

politykę personalną; kieruje postępowaniem lidera partii politycznej znajdu-

jącej się w zainteresowaniu wywiadu. Sukcesem każdego wywiadu jest 

umieszczenie agentury w centrali wywiadu i/lub kontrwywiadu, pozyskanie 

szyfranta, a także w innych instytucjach cywilnych i wojskowych, gdzie po-

dejmowane są decyzje o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa. 

Ważne jest także agentura ukierunkowana na rozpoznanie organizacji terro-

rystycznych, zorganizowanych grupach przestępczych o charakterze między-

narodowym, triad narkotykowych, czy też organizacjach zajmujących się 

handlem bronią masowego rażenia i jej komponentami, bronią konwencjo-

nalną, technologiami podwójnego zastosowania.  

Bardzo często rozwój sytuacji międzynarodowej skutkuje wzmożoną pe-

netracją wywiadowczą tak podmiotów państwowych, jak i pozapaństwo-

wych. Takie działania były podejmowane (i nadal są prowadzone) przez Rosję 

m.in. w stosunku do państw Europy Środkowo – Wschodniej, kiedy została 

podjęta decyzja o rozszerzeniu NATO o państwa byłego Układu Warszaw-

skiego; rozmieszczenia na terytorium Polski i Czech elementów systemu 

obrony antyrakietowej; rozmieszczenia infrastruktury i zwiększenia obecno-

ści komponentów sił zbrojnych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego na 

terytorium Polski, trwający konflikt wewnętrzny na Ukrainie, w Syrii. 

Wzmożona penetracja wywiadowcza, to zintensyfikowane, dobrze zorga-

nizowane i skrycie prowadzone na obszarze określonego państwa działania 
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elementów nieprzyjaznego mu podmiotu międzynarodowego (organizacji, 

państwa) w celu szczegółowego rozpoznania jego systemu obronnego [Dwo-

recki 1996, 72]. 

„Wzmożona penetracja wywiadowcza jest prowadzona przez siły poten-

cjalnego agresora w celu poznania m.in.: 

1) zasad funkcjonowania, rozmieszczenia oraz organizacji, kierowania  

i gotowości systemu obronnego państwa do działania w sytuacjach 

konfliktowych i podczas kryzysu, 

2) zasad organizacji i funkcjonowania systemu mobilizacyjnego oraz 

operacyjnego rozwinięcia wojsk, rozmieszczenia i rodzajów wytwa-

rzanych środków walki, możliwości produkcyjnych przemysłu zbroje-

niowego oraz gospodarki narodowej, 

3) rozmieszczenia infrastruktury obronnej, zasobów logistycznych i ich 

możliwości zasileniowych oraz podobnej problematyki - istotnej  

z punktu widzenia możliwości zastosowania form przemocy zbrojnej.  

Może ona być połączona z zachowaniami prowokacyjnymi w celu pozna-

nia reakcji naczelnych organów państwa i dowództw sił zbrojnych lub zbada-

nia odporności na zakłócenia elektroniczne system rozpoznania i wczesnego 

ostrzegania” [Dworecki 1996, 72]. 

Służby wywiadowcze angażują się także w działalność terrorystyczną, 

wspierają nielegalną obecność obcych elementów uzbrojonych lub sił zbroj-

nych [Dworecki 1996, 77]: 

1) działalność terrorystyczna, to wykonywanie, zazwyczaj w sposób 

skryty aktów przemocy na elementach podmiotu międzynarodowe-

go (państwa) z zamiarem wymuszenia pożądanych zachowań (ocze-

kiwanych decyzji, określonych ustępstw, podjęcia lub zaniechania 

pewnych działań) na korzyść podmiotu międzynarodowego 

(państw). Do typowych działań terrorystycznych można zaliczyć: za-

straszanie, szantaż, uprowadzanie osób pełniących ważne funkcje 

publiczne; zabójstwa o podłożu politycznym (przede wszystkim 

przedstawicieli elit politycznych); akty sabotażu, dywersji itp., 

2) nielegalna obecność obcych elementów uzbrojonych lub sił zbroj-

nych, to ukryta (zakamuflowana) forma legalnego przebywania nie-

przyjaznych danemu podmiotowi międzynarodowemu (państwu) 



Andrzej ŻEBROWSKI                                                                                                         ASO.A.7(1)/2016/453-466 

 461 

obcych elementów innego podmiotu międzynarodowego (państwa)  

i skrycie działających na jego niekorzyść. Ten rodzaj zagrożenia ma 

miejsce wówczas, gdy terytorium określonego podmiotu międzyna-

rodowego (państwa) przebywają legalnie (lub w sposób wymuszo-

nym narzucony) uzbrojone grupy lub przedstawiciele obcych sił 

zbrojnych. Należy zaznaczyć, że niekiedy oficjalna działalność stano-

wi przykrywkę faktycznej misji, która wymierzona jest przeciwko 

podmiotowi międzynarodowemu (państwu), na terenie którego 

przebywają. Mogą to być doradcy, eksperci i instruktorzy wojskowi 

oraz niewielkie grupy uzbrojone obcych sił zbrojnych, które zazwy-

czaj nie będą angażowane do bezpośrednich działań militarnych,  

a raczej inspirujących, organizacyjnych lub koordynacyjnych. Będą 

się oni pojawiać zwykle we wszelkiego rodzaju grupach ekstremal-

nych i terrorystycznych, dążących do zbrojnej realizacji swoich (lub 

zleceniodawcy) celów politycznych, ekonomicznych, wojskowych  

i innych. Wśród tego personelu znajdują się kadrowi pracownicy 

służb wywiadowczych, którzy wykorzystując okoliczności pobytu na 

terytorium państwa zainteresowania operacyjnego, angażują się  

w działalność wywrotową ukierunkowaną na: ingerencję w sferę za-

gadnień społeczno - politycznych państwa pobytu (niekiedy państw 

ościennych), prowadzenie wojny psychologicznej. Działalność tego 

charakteru wspierana jest przez operacje informacyjne m.in. z udzia-

łem agentury. 

Służby wywiadowcze są aktywnymi uczestnikami walki informacyjnej2, 

która ukierunkowana jest na zdobywanie informacji, zakłócanie informacyjne 

i obronę informacyjną. „Generalnie celem każdej walki informacyjnej jest 

dążenie do stworzenia przeciwnikowi fałszywego obrazu rzeczywistości po 

drugiej stronie toczących się zmagań i przez to ukierunkowanie jego wysiłku 

na planowanie i prowadzenie działań w stosunku do nieistniejących lub nie-

istotnych odniesień. Innymi słowy, jest to niezmiernie złożony proces kiero-

                                                           
2
 Walka informacyjna, to kooperacja negatywna wzajemna, przynajmniej dwupod-

miotowa, realizowana w sferach: rozpoznania (zdobywania informacji), zakłócania 
informacyjnego i obrony informacyjnej, gdzie każdemu działaniu jednej strony przy-
porządkowane jest działanie antagonistyczne strony drugiej [Ciborowski 1999, 187]. 
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wania działaniami przeciwnika przez podmiot mu przeciwny i w nieznany mu 

sposób” [Ciborowski 1999, 78]. 

Komponenty walki informacyjnej stanowią zagrożenie dla wszystkich 

uczestników kooperacji negatywnej, gdzie wywiad zajmuje szczególną pozy-

cję: 

1) zdobywanie informacji o przeciwniku odbywa się w warunkach cią-

głego prowadzenia walki informacyjnej polegającej na tym, ze wszel-

kim wysiłkom rozpoznawczym (wywiadowczym) jednej strony prze-

ciwstawiane jest zakłócanie informacyjne i obrona informacyjna, 

2) zakłócanie informacyjne, to wnoszenie entropii informacyjnej do 

komunikatów i powodowanie destrukcji fizycznej nośników tych ko-

munikatów i nośników danych, 

3) obrona informacyjna, to uniemożliwianie i utrudnianie zdobywania 

danych o fizycznej naturze aktualnego i planowanego stanu rzeczy  

i zjawisk we własnej przestrzeni funkcjonowania oraz uniemożliwia-

nie i utrudnianie wnoszenia entropii informacyjnej do komunikatów  

i destrukcji fizycznej do ich nośników i nośników danych. 

Zakłócanie informacyjne jest obok zdobywania (rozpoznania) informacji  

i obrony informacyjnej podstawowym elementem walki informacyjnej. Za-

kłócanie informacyjne należy postrzegać również jako wszelkie oddziaływa-

nie na otoczenie, które doprowadza do zaniku informacji pożądanej, jej de-

formowania lub wytwarzania danych nieprawdziwych i przez to wpływa ne-

gatywnie na inne procesy pola walki (zbrojnej i niezbrojnej – przyp. autora) 

[Janczak 2001, 14]. 

Globalna sieć informacyjna (Internet), rozwój technik teleinformatycz-

nych i komunikacyjnych; masowy charakter wykorzystywania techniki kom-

puterowej; rosnące uzależnienie państw od infrastruktury łączności naziem-

nej i satelitarnej oraz od komercyjnej techniki informatycznej; rosnące uza-

leżnienie środków ogniowych od systemów łączności, rozpoznania i techniki 

komputerowej oraz bliska perspektywa tworzenia systemów rozpoznawczo – 

uderzeniowych szczebla operacyjnego; wysoka i rosnąca liczba przypadków 

penetracji sieci komputerowych przez osoby (instytucje) nie uprawnione; 

operowanie informacjami przyjmują formę zinstytucjonalizowanych działań  

- to czynniki ułatwiające m.in. służbom wywiadowczym nie tylko zbieranie 
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informacji, ale pozwalają na przetwarzanie i manipulowanie informacją  

w celu uzyskania przewagi w pełnym spektrum operacji militarnych i niemili-

tarnych.  

Operacje informacyjne prowadzone przez wywiad pozwalają na oddzia-

ływanie na informacje i systemy informacyjne uczestników kooperacji nega-

tywnej, przy równoczesnej ochronie własnych informacji i systemów infor-

macyjnych. 

Tabela 3. Podstawowe rodzaje operacji informacyjnych i obiektów tych operacji 

Atak Obrona 

Informacja Informacja 

Dane Dane 

Informacja Informacja 

Systemy informacyjne Systemy informacyjne 

Urządzenia wykrywające Urządzenia wykrywające 

Procesory Procesory 

Receptory (Użytkownicy) Receptory (Użytkownicy) 

Baza danych Baza danych 

Transmitery Transmitery 

Zasady Zasady 

Synergizm Synergizm 

Źródło: L.J.,  Operacje informacyjne w ujęciu amerykańskim,, „Wojskowy Przegląd Zagranicz-

ny” 1999, nr 4, s. 80. 

W tabeli wskazanych zostało dziewięć grup celów operacji informacyj-

nych, które mogą znajdować się w zainteresowaniu wywiadu, gdzie dwa  

z nich dotyczą informacji, a siedem systemów informacyjnych. Zarówno dane 

zdobyte przez urządzenia wykrywające, jak i informacje wytworzone przez 

procesory mogą być atakowane na trzy sposób [Operacje informacyjne  1999,  

82]:  

1) przez fizyczne niszczenie, jest realizowane drogą stosowania energii 

kinetycznej i energii elektromagnetycznej, 

2) pogorszenie jakości, jest ukierunkowane na dezorganizację proce-

sów informacyjnych przeciwnika zachodzących przede wszystkim  

w przestrzeni elektromagnetycznej. Wyróżnia się aktywne, pasywne 

i kombinowane, 
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3) manipulacje, polega na wprowadzaniu w błąd przeciwnika poprzez 

podanie mylących informacji, co może doprowadzić do podejmowa-

nia błędnych decyzji i niewłaściwych działań oraz zniekształcenia da-

nych i informacji znajdujących się obiegu, np. sił zbrojnych. Jest pro-

wadzona w osobowej i technicznej przestrzeni informacyjnej.  

Tabela 4. Zbiór podstawowych zadań i zakres tematyczny operacji informacyjnych prowadzo-

nych przez wywiad 

 
Atak informacyjny 

Czynniki ułatwiające pro-
wadzenie operacji informa-

cyjnych 

 
Obrona informacyjna 

Walka elektroniczna Kontakty Se środkami 
masowego przekazu 

Bezpieczeństwo operacji 

Atak na sieć komputerową Kontakty z władzami cywil-
nymi 

Bezpieczeństwo informacji 

Operacje psychologiczne Wywiad, kontrwywiad i 
rozpoznanie wojskowe 

Bezpieczeństwo łączności 

Specjalne operacje psycholo-
giczne 

Wsparcie Bezpieczeństwo kompute-
rów 

Atak fizyczny Dowodzenie i łączność Fizyczne bezpieczeństwo 

Wprowadzanie w błąd (zakłó-
canie informacyjne) 

 Sterowanie siecią 

  Przeciwdziałanie próbom 
wprowadzania w błąd 

  Przeciwdziałanie operacjom 
psychologicznym  

  Współdziałanie z organami 
wdrażania prawa 

Źródło: L.J.,  Operacje informacyjne w ujęciu amerykańskim,, „Wojskowy Przegląd Zagranicz-

ny” 1999, nr 4, s. 87. 

Cyfryzacja państw, w tym sił zbrojnych, oznacza że implikacje walki infor-

macyjne prowadzonej przez służby wywiadu są wielowymiarowe: 

 po pierwsze, terytoria poszczególnych państw przestały być sanktu-

arium. Mogą być atakowane bezpośrednio, anonimowo (co należy 

podkreślić) m.in. przez obce służby wywiadowcze: państwowe, kor-

poracji przemysłowo -  handlowych, organizacji przestępczych. Tra-

dycyjne środki bojowe nie stanowią już bariery ochronnej, 

 po drugie, elektroniczny wywiad, sabotaż, ataki psychologiczne wy-

konywane przy użyciu środków masowego przekazu, cyfrowe meto-
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dy wprowadzania w błąd i ataki piratów komputerowych na systemy 

dowodzenia przeciwnika – takie i inne działania będą stosowane  

w celu zneutralizowania działań tradycyjnych sił zbrojnych i innych 

podmiotów, umożliwiają koncentracje ognia i sił w odpowiednim 

momencie i miejscu na polu walki (zbrojnej i niezbrojnej). 

Walka informacyjna na obecnym etapie stawia znacznie wyższe wymaga-

nia przed rozpoznaniem i wywiadem, a także przed systemami informatyki  

i łączności. Globalizacja sieci teleinformatycznych i powszechne uzależnienie 

uzasadniają konieczność rozpoznania tych sieci w zakresie prowadzenia dzia-

łań ofensywnych (atak i zakłócanie informacyjne), jak i defensywnych (obro-

na informacyjna i zakłócanie informacyjne). Tym samym wywiad prowadzi 

planowanie i aktywnie uczestniczy w: atakach na infrastrukturę krytyczną 

państwa zainteresowania, zakłócaniu informacyjnym, rozpoznaniu radioelek-

tronicznym, maskowaniu (strategicznym, operacyjnym, taktycznym), ochro-

nie informacji niejawnych, działaniach psychologicznych, co czyni z tej służby 

podmiot szczególnie groźny dla obiektów zainteresowania operacyjnego 

traktowanego w kategoriach przeciwnika.  

ZAKOŃCZENIE  

Wywiad, jako wyspecjalizowana agenda rządowa, a także komórki wy-

wiadu korporacji handlowo – gospodarczych, firm prywatnych oferujących 

usługi w zakresie bezpieczeństwa (w tym o charakterze wywiadowczym), 

organizacji terrorystycznych, czy zorganizowanych grup przestępczych  

w procesie ataku informacyjnego i zakłócania informacyjnego zdobywają 

informacje o sferach zainteresowania. Z jednej strony zabezpieczają potrze-

by informacyjne uprawnionych użytkowników i własne, a z drugiej stanowią 

poważne zagrożenie dla przeciwnika. Każdy ze wskazanych podmiotów do-

skonali formy i metody pracy operacyjnej, poprzez osobowe i pozaosobowe 

źródła informacji zwiększają swoje możliwości operacyjne na kierunkach 

zainteresowania. 
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WPROWADZENIE 

Bezpieczeństwo jest jedną z najbardziej cenionych wartości w wymiarze 

społecznym i indywidualnym. Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego da-

nego społeczeństwa stanowi podstawowy warunek rozwoju zarówno po-

szczególnych jednostek, jak i państwa rozumianego, jako zorganizowana 

grupa jednostek. Dzisiaj każdy obywatel ma zapewnione konstytucyjnie pra-

wo do ich zachowania. Konstytucja za najwyższe wartości uznała także nie-

podległość, nienaruszalność granic oraz integralność terytorialną państwa. 

Polska jako suwerenne  i demokratyczne państwo członkowskie ONZ, OBWE, 

NATO i UE za cel priorytetowy przyjęło zapewnienie trwałego i nieprzerwa-

nego bezpieczeństwa narodowego [Wojnarowski, Kuliczkowski, Olszewski 

2012, 7]. 

Pojęcie ,,bezpieczeństwo” wywodzi się od łacińskiego  sine cura, przez 

które rozumiano polityczną stabilność. „Secretarias” oznacza stan bezpiecz-

ny, stan pewności, zabezpieczenia, spokoju,  a także wskazuje na brak zagro-

żenia i ochronę przed niebezpieczeństwami [Kaczor 2010, 49]. Z czasem 

powstawało coraz więcej nowych definicji, które uwzględniały różne aspekty. 

Tradycyjne, wąskie rozumienie bezpieczeństwa było wynikiem doświadczeń 

drugiej wojny światowej. Wówczas największym zagrożeniem był konflikt 

zbrojny. W związku z tym siła militarna była najważniejszym aspektem bez-

pieczeństwa. Tradycyjne bezpieczeństwo narodowe kojarzy się z militarną 

obroną państwa przed zagrożeniami militarnymi, a jego realizacja wiąże się 

ze sztuką wojenną.  

W okresie zimnej wojny analizy z zakresu bezpieczeństwa narodowego 

odnosiły się do struktur narodowych, które przede wszystkim gwarantowały 

rozbudowane potencjały wojskowe. Stan bezpieczeństwa oznaczał rozbudo-

wę potencjału, by był w stanie odeprzeć zagrożenia [Żukrowska 2006, 21- 

22].  

Miniony okres „zimnej wojny” w Europie kojarzony był/jest z wyścigiem 

zbrojeń, brakiem demokracji i ciągłym przeciwstawianiem się agresji militar-

nej. Dziś uważa się, iż takie podejście było etnocentryczne i zbyt podporząd-

kowane wybranym czynnikom (głównie kulturowym) i nie uwzględniało wie-

lu aspektów. Szersze pojęcie bezpieczeństwa upowszechniło się w latach 

siedemdziesiątych i osiemdziesiątych, gdy stwierdzono, iż analizując bezpie-
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czeństwo należy brać pod uwagę różne komponenty, a nie tylko zagrożenia 

militarne. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż bezpieczeństwo narodowe jest 

nie tylko ochroną państwa przed fizyczną napaścią, lecz także również 

ochroną, za pomocą wielu środków – interesów ekonomicznych i politycz-

nych, których utrata oznaczałaby brak podstawowych wartości państwo-

wych, zawartych w konstytucji [Stańczyk 1996, 21].  

POSTRZEGANIE BEZPIECZEŃSTWA 

Dzisiaj coraz większego znaczenia zaczynają nabierać czynniki towarzyszą-

ce, wspomagające i uzupełniające działania zbrojne [Mróz – Jagiełło, Wolanin 

2012, 77]. Aktualnie proponuje się koncepcje uwzględniające komponenty 

polityczne, gospodarcze, środowiskowe, społeczne, wojskowe, umieszczone 

w kontekście międzynarodowym. Lata 80. XX  wieku, a zwłaszcza ich koniec 

to zmiany zachodzące na wielu płaszczyznach życia pozwoliły spojrzeć na 

bezpieczeństwo w różnych ujęciach i wymiarach. Bezpieczeństwo było po-

strzegane w ujęciu: podmiotowym – jako pewność istnienia i przetrwania 

uczestników stosunków narodowych i międzynarodowych; przedmiotowym 

– jako środki i sposoby kształtujące pewność stanu posiadania uczestników 

stosunków narodowych i międzynarodowych oraz instytucji gwarantujących 

określony poziom bezpieczeństwa; funkcjonalnym – pozwalające na ocenę 

dynamiki i ewolucji subiektywnych i obiektywnych aspektów bezpieczeństwa 

i jego uczestników [Zięba 2008, 16]. 

Zmiany w rozumieniu bezpieczeństwa miały również powiązanie z odej-

ściem od wąskiego ujęcia bezpieczeństwa. We współczesnej nauce zauważyć 

można dwa sposoby rozumienia bezpieczeństwa [Cieślarczyk 2004, 124]: 

ujęcie wąskie (negatywne) traktujące bezpieczeństwo jako brak zagrożeń. 

Istotą tego punktu widzenia jest analiza oddziaływań podmiotu, które po-

dejmuje w celu ochrony przed zagrożeniami mogącymi zaszkodzić jej warto-

ściom wewnętrznym; ujęcie szerokie, charakterystyczne jest przede wszyst-

kim dla społeczeństw otwartych.   

Podejście to skupia się głównie na kształtowaniu takich warunków, które 

umożliwiają osiągnięcie wysokiego stopnia prawdopodobieństwa przetrwa-

nia, posiadania oraz  rozwoju jednostki. Dużą uwagę przywiązuje się w tym 

zakresie do aktywności podmiotu oraz jego zdolności do kooperacji z oto-

czeniem. 
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Ujęcie „wąskie” stanowiło pewnego rodzaju uproszczenie. Brak zagrożeń 

w praktyce nie jest niemożliwy do osiągnięcia. Takie podejście nie uwzględ-

niało postępu, rozwoju cywilizacyjnego. „Szerokie” podejście jest aktywne, 

poszukuje nowych rozwiązań, a nie tylko doszukuje się nowych zagrożeń. Do 

szerokiego rozumienia bezpieczeństwa odwołuje się m.in. J. Stańczyk, we-

dług którego bezpieczeństwo posiada dwa zasadnicze składniki: ,,gwarancje  

nienaruszalnego przetrwania danego podmiotu oraz swobody jego rozwoju” 

[Jakubczak, Filis 2006, 14]. Poszerzanie się zakresu bezpieczeństwa spowo-

dowało wyodrębnienie się  wielu płaszczyzn, które mogą być analizowane  

w sposób niezależny od siebie, mimo  że są ze sobą powiązane. Powszechnie 

obowiązuje teza, że nie ma raz na zawsze ustanowionego bezpieczeństwa. 

Jest to proces, który zmienia się w zależności od wielu zjawisk występujących 

w społeczeństwie.  

W. Pokruszyński interpretuje to, jako ciągłą działalność jednostek oraz 

społeczności lokalnych, państw i organizacji międzynarodowych w tworzeniu 

pożądanego stanu bezpieczeństwa. To  nie tylko stan, ale również możliwości 

rozwoju. Autor twierdzi, iż w analizie bezpieczeństwa, w różnych wymiarach, 

należy wyraźnie odróżniać wyzwania i zagrożenia, albowiem tylko takie cało-

ściowe podejście może doprowadzić do obiektywnej oceny zjawiska [Pokru-

szyński 2010, 5-9].  

Wyjaśniając istotę bezpieczeństwa S. Koziej zwraca uwagę na duży dyna-

mizm i zmienność zjawiska, które ma zapewnić możliwość przetrwania i roz-

woju własnych interesów w określonych warunkach. Realizacja tych intere-

sów ma nastąpić poprzez podejmowanie wyzwań, redukcję ryzyka, wykorzy-

stywanie szans i przeciwdziałanie zagrożeniom [Koziej 2006, 7]. Idąc za zda-

niem R. Zięby bezpieczeństwo obejmuje „zabezpieczenie potrzeb istnienia, 

przetrwania, pewności, stabilizacji, tożsamości (identyczności), niezależności, 

ochrony poziomu i jakości życia. Bezpieczeństwo będąc naczelną potrzebą 

człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw  

i systemów międzynarodowych, jego brak wywołuje niepokój i poczucie za-

grożenia” [Kunikowski 2008, 13].  

Bezpieczeństwo to także sytuacja charakteryzująca się brakiem ryzyka 

utraty czegoś, co jest szczególnie cenne: zdrowie, praca, dobra materialne,  

szacunek, uczucia. Jest to również stan niezagrożenia, spokoju, pewności.  
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W innym ujęciu bezpieczeństwo to stan psychiczny lub prawny, w którym 

jednostka ma poczucie pewności, oparcie w sprawnie działającym systemie 

prawnym. Bezpieczeństwo to także wolność od zagrożeń, strachu lub ataku 

[Pieczywok 2012, 22]. Podmiotem bezpieczeństwa mogą być wszelkie jed-

nostki, które zmierzając do swobody realizacji własnych interesów w kon-

kretnych warunkach. Mogą to być pojedyncze jednostki, grupy, narody, spo-

łeczności międzynarodowe. W związku z tym można bezpieczeństwa zaklasy-

fikować jako podmiotowe, grupowe, narodowe oraz międzynarodowe [Ko-

ziej 2006, 7].  

Wg słownika języka polskiego bezpieczeństwo to: ,,stan psychiczny lub prawny, 

w którym jednostka ma poczucie pewności, oparcie w drugiej osobie lub w spraw-

nie działającym systemie prawnym; przeciwieństwo zagrożenia” [Słownik współ-

czesnego 1996, 51]. Taka wykładnia językowa pozwala na stwierdzenie, iż bezpie-

czeństwo można rozpatrywać w dwóch aspektach. W ujęciu szerszym jest to ca-

łość porządku i urządzeń społecznych, chroniących państwo i obywateli przed 

zjawiskami groźnymi dla ładu prawnego, a w węższym zakresie bezpieczeństwo 

publiczne jest to ochrona ustroju przed zamachami na główne instytucje pań-

stwowe [Słownik języka polskiego 1995, 139].  

Obecnie wspólną cechą definicji bezpieczeństwa jest rozumienie tego pojęcia 

jako procesu społecznego. Polega on na ciągłym podejmowaniu czynności, mają-

cych na celu doskonalenie mechanizmów zapewniających poczucie bezpieczeń-

stwa. Ważnym elementem pojmowania bezpieczeństwa jako procesu jest podle-

ganie prawom ruchu systemów społecznych. Dynamizm w definiowaniu bezpie-

czeństwa wiąże się ze zmiennością warunków otoczenia, postępem cywilizacyj-

nym i zakresem potrzeb poszczególnych podmiotów. Szczególne znaczenie ma 

takie pojmowanie bezpieczeństwa w stosunkach międzynarodowych, gdzie bez-

pieczeństwo jest pojmowane jako proces o zmiennej dynamicie i intensywności. 

Proces jest wyznacznikiem zgodności i sprzeczności interesów państw i systemów 

międzynarodowych [Stańczyk 1996, 18-19].   

Bezpieczeństwo narodowe to ,,stan uzyskany w rezultacie odpowiednio zorga-

nizowanej obrony i ochrony przed wszelkimi zagrożeniami militarnymi i niemilitar-

nymi, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi, przy użyciu sił i środków pochodzą-

cych z różnych dziedzin działalności państwa” [Słownik terminów 2002, 29].  
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Bezpieczeństwo narodowe można jednak rozpatrywać nie jako stan, a proces, 

który obejmuje wszelkie działania ochronne i obronne, których celem jest stwo-

rzenie odpowiednich warunków funkcjonowania państwa na arenie międzynaro-

dowej. Proces ten obejmuje również przeciwstawianie się wszelkim wyzwaniom  

i zagrożeniom bezpieczeństwa państwa [Kitler 2002, 48]. Według Józefa Kukułki 

do podstawowych wartości, które składają się na bezpieczeństwo narodowe, zali-

cza się przede wszystkim [Kukułka 1982, 34]:  przetrwanie (państwowe, etniczne  

i biologiczne), któremu każde państwo gotowe jest poświęcić inne wartości, gdyż 

tracą one sens w przypadku zagrożenia przetrwania samego podmiotu; integral-

ność terytorialną (w sensie fizycznym, narodowym i państwowym); niezależność 

polityczną (w sensie ustrojowym, samowładności i swobody afiliacji); jakość życia 

(w sensie poziomu życia, szczebla rozwoju społeczno-gospodarczego i systemu 

kulturalnego), która wymaga dużo zdrowego rozsądku, aby nie była zbyt maksy-

malistycznie traktowana.  

Zagrożenie którejkolwiek z czterech wymienionych wartości prowadzi do 

ograniczania żywotnych interesów państw, a tym samym oznacza zmniejsze-

nie bezpieczeństwa narodowego. Wpływ na nowe postrzeganie bezpieczeń-

stwa narodowego mają stale ewoluujące zagrożenia. Obecnie istnieje nowy 

etap stosunków międzynarodowych, w ramach którego współczesne zagro-

żenia stały się globalne i mogą dotyczyć każdego państwa. Obecnie zauwa-

żamy wyraźną ewolucję zagrożeń, a najbardziej dokuczliwe stają się zagroże-

nia: klęski żywiołowe i ataki terrorystyczne. Zagrażają one bezpośrednio spo-

łeczeństwu, wpływając na funkcjonowanie wielu ludzi, państw i instytucji, 

zwłaszcza w sferach gospodarczych i społecznych. O ile zagrożenia naturalne 

towarzyszyły człowiekowi od początku istnienia, o tyle zagrożenia cywiliza-

cyjne zmieniały swój charakter i zasięg w miarę rozwoju cywilizacyjnego. 

Znaczny wpływ na funkcjonowanie społeczeństw ma terroryzm, zwłaszcza na 

życie społeczne i polityczne w skali państw i całej społeczności międzynaro-

dowej. Terroryzm jest siłowym, brutalnym zastraszaniem ludzi żyjących 

zgodnie z prawem, w celu wymuszenia korzyści (najczęściej) ideologicznych 

[Borkowski 2001, 65].  

Dziś terroryzm jawi się jako ,,strategiczna koncepcja prowadzenia wojny asy-

metrycznej przez podmioty pozapaństwowe” [Adamczuk 2011, 199]. Poprzez 

asymetrię należy rozumieć ,,umiejętność wykorzystania wszelkiego rodzaju różnic 
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w szeroko pojmowanych potencjałach stron – od strony materialnej po psycholo-

giczną – zarówno przed, jak i w toku prowadzenia działań w celu osiągnięcia prze-

wagi nad przeciwnikiem” [Gawliczek, Pawłowski 2003, 18].  

Asymetria pochodzi z języka greckiego (asymmetria) i oznacza brak lub naru-

szenie symetrii. Wobec powyższej definicji, za zagrożenie asymetryczne należy 

uznać podmiot konfliktu,  wykorzystujący niekonwencjonalne środki i techniki. Do 

tego rodzaju zagrożeń można zaliczyć  broń masowego rażenia, działania 

z użyciem technologii informatycznych oraz koncepcje taktyczne [Białoskórski 

2010, 29].  Zagrożenia asymetryczne  dotyczą zarówno sfery militarnej, jak i poza-

militarnej. Obejmują ,,myślenie, organizowanie i działanie odmienne od przeciwni-

ka, w tym wykorzystanie wszystkich różnic w szeroko pojmowanych potencjałach 

stron. Ich celem jest maksymalizacja własnej przewagi przy jednoczesnym wyko-

rzystaniu słabości przeciwnika dla uzyskania dominacji lub większej swobody ope-

racyjnej” [Szubrycht 2006, 144].  

Największy wpływ ma najnowsze zmiany strategii organizacji terrory-

stycznych, ma przeniesienie się terroryzmu z gruntu regionalnego na mię-

dzynarodowy.  Dla współczesnych organizacji zniknęły granice państwowe. 

Terroryzm charakteryzuje się  również ciągłym przekraczaniem  nie tylko 

granic, ale również znanych już i przyjętych form ataku. Zagrożenia pojawiają 

się na nowych obszarach, a terroryści nie przestrzegają żadnych praw moral-

nych i etycznych. Ponadnarodowy charakter działań sprawił również zmiany 

strukturalne. Nastąpiła widoczna zmiana w zakresie kierowania ugrupowa-

niami terrorystycznymi i w ich organizacji.  

Przyszli zamachowcy zaczęli być rekrutowani spośród obywateli różnych 

krajów i narodowości, połączonych jedynie ideologią,  za którą są w stanie 

poświęcić swoje życie. Przestają już funkcjonować jednolite i centralistyczne 

ugrupowania, działające w obrębie jednego państwa, a pojawiają się grupy  

o budowie sieciowej. Wiąże się to  z decentralizacją struktury, która składa 

się z wielu samodzielnych operacyjnie, logistycznie i finansowo pionów 

[Adamczuk 2011, 210-213]. A wracając do teoretycznych rozważań na temat 

bezpieczeństwa narodowego, warto omówić również termin bezpieczeństwo 

państwa. Oba pojęcia są ze sobą skorelowane. Zdaniem J. Czaputowicza są 

one tożsame: ,,bezpieczeństwo narodowe, czyli bezpieczeństwo państwa, 

dotyczy zapewnienia integralności terytorialne, suwerenności, swobody wy-
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boru drogi politycznej oraz warunków dobrobytu i rozwoju” [Czaputowicz  

2003, 13].  

Bezpieczeństwo państwa określa stan wewnętrznej stabilności kraju interpre-

towany na podstawie braku występowania zagrożeń. Takie postrzeganie bezpie-

czeństwa pozwala na podzielenie go na zewnętrzne i wewnętrzne [Dworecki 

2009, 248]. Jest to rzeczywisty stan stabilności wewnętrznej i suwerenności pań-

stwa, który odzwierciedla brak lub występowanie jakichkolwiek zagrożeń (w sensie 

zaspokajania podstawowych potrzeb egzystencjonalnych i behawioralnych społe-

czeństwa oraz traktowanie państwa jako suwerennego podmiotu w stosunkach 

międzynarodowych [Dworecki 2009, 248]. 

Bezpieczeństwo narodowe często jest utożsamiane z bezpieczeństwem pań-

stwa, ponieważ wywodzi się z egzystencjalnych potrzeb ludzkich społeczności 

zorganizowanych w państwa. Jest to jednak uproszczenie, ponieważ w państwach 

wielonarodowych interesy niektórych narodów nie muszą być zgodne z interesami 

narodu tytularnego i państwa. Zatem bezpieczeństwo narodowe to ochrona we-

wnętrznych wartości jednostki, każdej grupy społecznej, narodu i państwa oraz 

zapewnianie warunków do realizacji zadań wynikających z tych wartości. Winno 

ono zapewnić m.in. ochronę takich wartości, jak: przeżycie ludności, system spo-

łeczno-gospodarczy, panującą ideologię, prestiż państwa w środowisku międzyna-

rodowym, interesy własnych obywateli za granicą, postęp gospodarczy, standard 

życia ludności itd. 

Terminy bezpieczeństwo państwa i  bezpieczeństwo narodowe uwzględ-

niają różnorodne czynniki natury wewnętrznej, jak i zewnętrznej (międzyna-

rodowej). Stosunkowo często oba terminy traktowane są jako  synonimy, 

podczas gdy bezpieczeństwo narodowe jest pojęciem szerszym. O ile bo-

wiem bezpieczeństwo państwa sugeruje koncentrowanie się przede wszyst-

kim na  bezpieczeństwie państwa jako instytucji, to definiowane tu „bezpie-

czeństwo narodowe” w większym stopniu  akcentuje ochronę interesów nie 

tylko państwa jako nie tylko całości, lecz także społeczeństwa i jego  części 

składowych, w tym jednostek.  

Stosowanie tego terminu jest więc najbardziej  adekwatne w odniesieniu do 

państw demokratycznych, opartych na gospodarce  wolnorynkowej, w których 

prawa jednostki i grup społecznych mają kluczowe znaczenie.  Biorąc pod uwagę 

powyższe, bezpieczeństwo narodowe można  zdefiniować jako  zdolność państwa 



Karolina OLAK, Antoni OLAK                                                                                           ASO.A.7(1)/2016/467-480 

 475 

i jego narodu (społeczeństwa) do zapewnienia pewności przetrwania  (państwa 

jako instytucji, narodu jako grupy etnicznej, biologicznego przeżycia  ludności), 

integralności terytorialnej, niezależności politycznej, stabilności wewnętrznej  oraz 

jakości życia. Pewność ta jest kształtowana poprzez działania negatywne polegają-

ce na eliminowaniu zagrożeń zewnętrznych i powstających w ramach państwa 

oraz  działania pozytywne zapewniające przetrwanie, posiadanie (tożsamość), 

funkcjonowanie  i swobody rozwojowe państwa i narodu (społeczeństwa) [Zięba, 

Zając 2010, 9-10].  

Rozpatrując w szczegółowy sposób zakres interesów narodowych (państwo-

wych) w ramach spektrum bezpieczeństwa rozróżniać można szereg różnorod-

nych wartości, jakie zawarte są w jego obrębie. Poza ochroną fizycznego trwania 

państwa i narodu (wartości nadrzędnej w stosunku do pozostałych) obejmują one 

całą gamę cech warunkujących swobodny rozwój [Stańczyk 1996, 25]. W tym 

miejscu trzeba przytoczyć stanowisko R. Stemplowskiego który uważa, że państwo 

bezpieczne rozumie się państwo,  które może realizować swoją rację stanu. W 

związku z tym wskazuje czynniki, które muszą wystąpić, by państwo miało taką 

możliwość [Stemplowski 2003, 254]: 1) Warunki egzystencjalne a) obiektywne: 

minimalne: integralność terytorialna, zdolność do obrony przed agresją, zdolność 

do powstrzymania epidemii i minimalizowania skutków katastrof, optymalne: 

suwerenność państwa, wzrost demograficzny i gospodarczy, potencjał policyjny, 

wywiadowczy, wspólnota wartość, b) subiektywne:  poczucie bezpieczeństwa, 

dobrobyt obywateli. 2) Warunki instytucjonalne: instytucje demokratycznego 

państwa, racjonalna organizacja  rynku, system edukacji, środki masowego prze-

kazu. 3) Warunki  funkcjonalne: zapobieganie pojawieniu się zagrożeń, zdolność 

państwa do realizacji jego funkcji, utrzymywanie stosunków międzynarodowych 

(sojusze wojskowe, partnerstwo strategiczne), analizowanie informacji i formuło-

wanie ocen spełniania poszczególnych kryteriów bezpieczeństwa w celu obierania 

odpowiednich kierunków działania, rozwój kulturalny państwa i społeczeństwa, 

kontrola społeczna. 

Bezpieczeństwo państwa jest osiągane w ramach określonego, zmienne-

go w czasie, systemu istniejącego w danej historycznie ukształtowanej spo-

łeczności międzynarodowej. Przez pojęcie systemu bezpieczeństwa rozumieć 

można dynamiczne połączenie kilku podstawowych czynników determinują-

cych jego istotę. Jest to wielopłaszczyznowa struktura, oparta na określonym 
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układzie sił politycznych, militarnych, ekonomicznych i ideologiczno - kultu-

rowych, podlegająca procesom adaptacyjnym i autoregulującym oraz posia-

dająca swój wymiar aksjologiczny [Wojnarowski 2004, 14-15].  

Bezpieczeństwo państwa i bezpieczeństwo narodowe w polskim systemie 

prawnym są jednoznaczne. Konstytucja mówi raz o bezpieczeństwie państwa 

(RP), a innym razem o bezpieczeństwie narodowym (ustanawiając Rade Bez-

pieczeństwa narodowego) [Koziej 2011, 20]. Jak wynika z powyższej analizy, 

bezpieczeństwo jest pojęciem szerokim i różnie definiowanym, w zależności 

od przyjętego kryterium. Jednakże, większość definicji bezpieczeństwa naro-

dowego, czy państwa podkreśla jego znaczenie w funkcjonowaniu państwa  

i zapewnieniu odpowiedniej ochrony obywateli [Bieniek 2012, 6].  

Bezpieczeństwo ma charakter podmiotowy, a będąc  naczelną potrzebą 

człowieka i grup społecznych, jest zarazem podstawową potrzebą państw  

i systemów międzynarodowych, jego brak powoduje niepokój i stan zagroże-

nia. Bezpieczeństwo  w wymiarze jednostkowym to poczucie bezpieczeństwa 

każdego obywatela, jego ocena stanu zagrożenia. W zależności od rejonu 

kraju i osobistych doświadczeń odczucie te może być różne. Jednakże w wy-

mierzę państwowym to odczucia ogółu obywateli, a także bezpieczeństwo 

kraju jako całości. Polityka bezpieczeństwa państwa, powinna uwzględniać 

szereg potrzeb społeczeństwa, które wiążą się z bezpieczeństwem. Jeśli pań-

stwo spełnia wszystkie swoje funkcje-obywatele czują się bezpiecznie.  

Bezpieczeństwo jednostki jest uwarunkowane wieloma aspektami, a jed-

nym z głównych jest poziom bezpieczeństwa państwa w którym dany osob-

nik żyje. Potrzeba bezpieczeństwa jest fundamentalną potrzebą każdego 

człowieka i towarzyszy mu od narodzin aż do śmierci. Zgodnie z teorią A. 

Maslowa potrzeby wyższego rzędu pojawiają się dopiero wówczas, kiedy 

zaspokojona zostanie potrzeba bezpieczeństwa. W przeciwnym razie czło-

wiek charakteryzuje się, zazwyczaj, niskim poziomem motywacji do realizacji 

potrzeb znajdujących się wyżej w hierarchii. Zadaniem państwa jest przeciw-

działać takiej sytuacji poprzez sprawne funkcjonowanie. Jednostka czuje się 

bezpiecznie w państwie będącym w stanie pokoju, posiadając pacę, środki 

finansowe, ubezpieczenie itp. [Wierzbicki 2012, 30-31]. 

Na podstawie współczesnych wyzwań i zagrożeń wyodrębnia się podsta-

wowe potrzeby społeczeństwa w dziedzinie bezpieczeństwa. Zgodnie ze 
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stanowiskiem W. Kitlera wyodrębnić można dwa zasadnicze obszary bezpie-

czeństwa [Wierzbicki 2012, 33]: społeczeństwo oczekujące, że państwo za-

pewni mu potrzeby bytu i rozwoju, jednocześnie wiedzące, iż państwo może 

być narażone na różnorodne zagrożenia, sytuacje kryzysowe, spowodowane 

czynnikami politycznymi, społecznymi, kulturowymi itd., „trudy dnia co-

dziennego”; do których należy zaliczyć m.in. negatywne skutki rozwoju cywi-

lizacyjnego, działalności przestępczej, klęsk żywiołowych itd. 

PODSUMOWANIE 

Dzisiaj oprócz ochrony państwa bardzo dużą uwagę poświęca się również za-

pewnianiu jednostkom swobód rozwojowych, do których zaliczyć można np.: 

nieskrępowany rozwój społeczno-gospodarczy i kulturalny, wzrost jakości życia czy 

osiągnięcie dobrobytu. Zwiększa się znaczenie wartości bliskich człowiekowi.  

W państwach o systemach demokratycznych funkcjonuje pojęcie bezpieczeństwa, 

które w większym stopniu odpowiada wyobrażeniom społeczeństwa. Wynika to 

bowiem z faktu, iż jednostki odbierają bezpieczeństwo w szczególności jako moż-

liwość zapewnienia godnego (pod względem ekonomicznym) życia sobie i swoim 

bliskim, zdrowe środowisko naturalne itp.  

Konsekwencją takiego ujęcia bezpieczeństwa jest stwierdzenie, iż działalność 

państwa nie może ograniczać się jedynie do zapewnienia bezpieczeństwa militar-

nego. Powinna być realizowana na szeroką skalę i funkcjonować na maksymalnie 

wielu poziomach, a przede wszystkim uwzględniać takie wartości jak: pokój spo-

łeczny, pomyślność, sprawiedliwość, równowaga ekonomiczna czy dobro wspól-

ne. Bezpieczeństwo zatem to stan i proces zapewniający nie tylko bezpieczeństwo 

militarne, ale także trwanie i stały rozwój państwa i społeczeństwa [Loranty 2010, 

54]. 

W analizie ewolucji pojmowania bezpieczeństwa należy dostrzegać jego złożo-

ność oraz wielowymiarowość. Nie bez znaczenia jest fakt, iż jest zależne od coraz 

to nowych wyzwań. W niniejszej pracy opisano jedno z najnowszych zagrożeń, 

które ma wpływ na kształt bezpieczeństwa globalnego, ale również bezpieczeń-

stwa poszczególnych państw – terroryzm. Jednakże zagrożenia stale ewoluują. 

Czynnikami wpływającymi na nowe redefiniowanie bezpieczeństwa mogą mieć 

cyberterroryzm, ekstremizm religijny, przestępczość zorganizowana, zagrożenia 

bezpieczeństwa systemów informacyjnych i wiele innych. Współczesne rozumie-
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nie bezpieczeństwa należy rozpatrywać  zarówno w skali lokalnej, państwowej, ale 

również międzynarodowej.  
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ÚVOD 

Vedomostná spoločnosť vyžaduje vysoký stupeň odbornej praktickej i 

teoretickej prípravy pracovníkov zaisťujúcich bezpečnosť vo všetkých oblastiach 

života. Riziká, ktoré sme donedávna nepoznali menia naše správanie sa. Pri 

každodennom rozhodovaní sa, niekoľko krát zvažujeme potenciálne hrozby. Ak 

máme žiť slobodne a bez strachu je potrebné vychovávať takých odborníkov, ktorí 

dokážu eliminovať nie len reálne ale i potenciálne a skryté riziká. Veľký význam sa 

často pripisuje najmä vzdelávaniu v rámci základných inštitúcii vzdelávania, teda v 

rámci základných, stredných a vysokých škôl. Systém vzdelávania na Slovensku 

však umožňuje absolventom aj po skončení strednej, či vysokej školy sa ďalej 

rozvíjať, rozširovať si svoje vedomosti v rôznych oblastiach, čím získavajú ďalšie 

kompetencie pre kvalitnejšie uplatnenie sa v na trhu práce. V bezpečnostnej praxi 

je priam nevyhnutné ďalej sa vzdelávať, vzhľadom na pribúdajúce a neustále sa 

meniace bezpečnostné ohrozenia, s čím sa spája aj novelizácia platnej legislatívy.  

METODIKA A CIEĽ 

Hlavným cieľom štúdie je rozobrať druhy ďalšieho vzdelávania 

bezpečnostnej komunity na Slovensku. Vychádzajúc z definície stanoveného 

problému a stanovenia hlavného cieľa štúdie možno stanoviť vhodné metódy 

pre riešenie problematiky. Na základe teoreticko-metodologických východísk 

skúmanej problematiky v oblasti bezpečnosti, vychádzajúcich z relevantných 

informačných zdrojov, možno stanoviť význam vzdelávania pracovníkov 

bezpečnostných služieb a iných pracovníkov, odborníkov v oblasti 

bezpečnosti v rámci celoživotného vzdelávania. Analýzou problematiky 

ďalšieho bezpečnostného vzdelávania na Slovensku, s využitím metódy 

kritického myslenia, možno na základe uvedomenia si potreby rozširovania 

a prehlbovania už nadobudnutých vedomostí a zručností pracovníkov 

bezpečnosti stanoviť význam, potrebu a opodstatnenosť riešenia 

stanoveného problému pre oblasť bezpečnosti.  

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  PROBLEMATIKY BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA 

Vedomostná spoločnosť vyžaduje vysoký stupeň odbornej praktickej i 

teoretickej prípravy pracovníkov zaisťujúcich bezpečnosť vo všetkých 

oblastiach života. Riziká, ktoré sme donedávna nepoznali menia naše 

správanie sa. Významným aspektom nového prístupu musí byť dôraz na mier 

a bezpečnosť ako jeden zo základných predpokladov rozvoja, ďalej na dobrú 
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správu vecí verejných, ľudské práva a vzdelanie [Kavan, 2015]. Pri 

každodennom rozhodovaní sa, niekoľko krát zvažujeme potenciálne hrozby. 

Ak máme žiť slobodne a bez strachu je potrebné vychovávať takých 

odborníkov, ktorí dokážu eliminovať nie len reálne ale i potenciálne a skryté 

riziká. Pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti je významným aspektom 

vzdelanosť a odborná príprava pracovníkov bezpečnostných služieb, 

pracovníkov na rôznych úrovniach bezpečnosti i riadiacich pracovníkov, na 

ktorých sú kladené vysoké vedomostné nároky. Podstata bezpečnostného 

vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je zameraná na odvrátenie 

alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a príčiny voči 

jednotlivcom aj spoločnosti ako celku. „Neustále meniace sa spoločenské 

potreby, ale aj neustály rozvoj vedy a techniky, s čím je veľmi úzko spätý 

vznik nových bezpečnostných rizík a ohrození, dynamicky ovplyvňujú celý 

systém vzdelávania.” [Kavan - b, 2015]. Bezpečnostné vzdelávanie sa netýka 

zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov 

bezpečnostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich 

pracovníkov. Bezpečnostné vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny 

systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia a formovania 

postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu v rámci celoživotného 

vzdelávania od predškolskej výchovy až po vzdelávanie ekonomicky činných 

občanov [Kováčová, Klimo, 2013].  

Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby 

bezpečnostným pracovníkom bolo umožnené získať a osvojiť si poznatky 

a znalosti metód, na základe ktorých budú schopní analyzovať bezpečnostné 

prostredie a jeho činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať 

a hodnotiť bezpečnostné riziká a ohrozenia a prognózovať ich vývoj, určovať 

postupy a opatrenia na riadenie, bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a 

organizovať opatrenia riadenia rizík, bezpečnostného a krízového 

manažmentu v súlade s dostupnými zdrojmi a kapacitami, projektovať a 

riadiť komplexné bezpečnostné systémy [Kováčová, 2010]. 

INŠTITUCIONALIZÁCIA BEZPEČNOSTNÉHO VZDELÁVANIA V PODMIENKACH 

Slovenskej republiky 

Vzhľadom na to, že bezpečnostné vzdelávanie chápeme ako efektívny 

systém vzdelávania, budovania bezpečnostného povedomia a formovania 
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postojov k bezpečnostnému správaniu a konaniu, je možné tvrdiť, že o 

inštitucionalizáii bezpečnostného vzdelávania teda možno hovoriť už v 

predškolských zariadeniach, a bezpochyby na základných školách. (Kováčová, 

2010) Za vhodné možno považovať nasledovné členenie inštitucionalizácie 

bezpečnostného vzdelávania zamerané na tie oblasti vzdelávania, v ktorých 

je možné študovať priamo určitú oblasť bezpečnosti, teda vo vzdelávaní 

stredoškolskom, vysokoškolskom i ďalšie [Kováčová, 2012].  

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Inštitucionalizácia bezpečnostného vzdelávania 

Ďalšie bezpečnostné vzdelávanie 

Ďalšie vzdelávanie tvorí súčasť celoživotného vzdelávania. Uskutočňuje sa 

prostredníctvom formálneho a neformálneho vzdelávania a informálneho 

učenia sa. Umožňuje každému doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie, 

rekvalifikovať sa alebo uspokojiť svoje záujmy. Uskutočňuje sa v inštitúciách 

ďalšieho vzdelávania, v školách, školských a mimoškolských zariadeniach, 

školiacich strediskách. Na základe zákona č. 568/2009 o celoživotnom 

vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov bol zriadený 

Informačný systém ďalšieho vzdelávania, ktorý slúži ako informačno – 

poradenský nástroj podporujúci rozvoj ďalšieho vzdelávania v Slovenskej 

republike. 

MANAŽÉRSKE PROFESIJNÉ VZDELÁVACIE PROGRAMY ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA V OBLASTI 

BEZPEČNOSTI 

Plynulý prechod od vysokoškolského vzdelávania k ďalšiemu vzdelávaniu 

vytvárajú vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania ako súčasť 

celoživotného vzdelávania, ktoré poskytujú vysoké školy. Vzdelávacie 
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programy ďalšieho vzdelávania sú vysokej škole pridelené na základe 

splnenia podmienok ustanovených zákonom č. 568/2009 Z. z. o 

celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. O 

udelení akreditácie rozhoduje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 

SR na základe stanoviska akreditačnej komisie pre ďalšie vzdelávanie. 

Manažérske profesijné vzdelávacie programy ďalšieho vzdelávania v oblasti 

bezpečnosti poskytuje Vysoká škola bezpečnostného manažérstva 

v Košiciach ako súčasť svojho odborného a vzdelávacieho portfólia. Do 

organizačnej štruktúry tejto vysokej školy je zaradený Ústav celoživotného 

vzdelávania, vystupujúci v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti z 

pohľadu zabezpečenia celospoločenských úloh v oblasti celoživotného 

vzdelávania a vytvárajúci podmienky pre získanie profesijného vzdelania pre 

širokú verejnosť a to aj v medzinárodnom meradle. V roku 2014 Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu a športu SR udelilo akreditačný súhlas VŠBM v KE v 

dvoch nasledovných vzdelávacích programoch ďalšieho vzdelávania práve 

v oblasti bezpečnosti: 

MANAŽÉRSTVO BEZPEČNOSTNÝCH VIED 

Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o bezpečnostných 

službách a príslušnej legislatíve, organizácii integrovaného záchranného 

systému, procesoch plánovania a prognostike, projektovaní bezpečnostných 

systémov a o súdnom inžinierstve. Získa vedomosti o počítačoch a 

experimentálnych metódach, pracovnom práve, bezpečnosti podniku, audite 

manažérskych systémov a bezpečnostnom manažmente. Získa teoretické 

vedomosti vo vybraných disciplínach bezpečnostného manažérstva ako aj 

praktické manažérske zručnosti. Získa súbor vedomostí, zručností a 

schopností fyzickej osoby vykonávať činnosť bezpečnostného analytika 

/poradcu / konzultanta / manažéra. 

MANAŽÉRSTVO BEZPEČNOSTI VO VEREJNOM A PRIVÁTNOM SEKTORE 

Absolvent získava po ukončení štúdia certifikát o jeho absolvovaní. Ab-

solvent vzdelávacieho programu získa vedomosti o bezpečnostných službách 

a o príslušnej legislatíve,  obchodnom práve, manažérskej psychológii a so-

ciológii, organizácii integrovaného záchranného systému a realizácii detek-

tívno-pátracej činnosti. Získa vedomosti o kriminalistickej technike, pracov-

nom práve, bankovníctve a finančníctve, bezpečnosti podniku a audite man-
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ažérskych systémov. Získa teoretické vedomosti vo vybraných disciplínach 

bezpečnostného manažérstva ako aj praktické manažérske zručností. Získa 

nové spôsobilosti, súbor vedomostí, zručností a schopností fyzickej osoby 

vykonávať činnosť bezpečnostného manažéra / poradcu / konzultanta, alebo 

manažéra v bezpečnostnom priemysle. 

KURZ NÁRODNEJ BEZPEČNOSTI 

Akadémia ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši ponúka okrem základ-

ného vzdelávania príslušníkov Ozbrojených síl SR aj ďalšie vojenské vzdelá-

vanie, ktoré možno rovnako zaradiť k ďalšiemu bezpečnostnému vzdelá-

vaniu. Ide o kurzy: Základný veliteľsko-štábny kurz,  Vyšší veliteľsko-štábny 

kurz, Dôstojnícky kurz pre absolventov vysokých škôl, Medzinárodný kurz pre 

štábnych dôstojníkov, Vstupný odborný dôstojnícky kurz, Krátkodobé odb-

orné kurzy, ako aj Kurz národnej bezpečnosti, ktorý predstavuje najvyšší 

stupeň kariérneho vzdelávania v Ozbrojených silách SR a preto sa mu bude-

me bližšie venovať. Kurz národnej bezpečnosti je akýmsi symbolickým pilie-

rom, ktorý je základom celej konštrukcie a to vo všetkých súvislostiach. Kurz 

je zameraný na rozvíjanie strategického, koncepčného a kritického myslenia 

jeho účastníkov, na rozšírenie ich schopností v oblasti riadenia ľudí a systé-

mov, na otázky aktuálneho bezpečnostného prostredia. Kurz je akreditovaný 

Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Kurz predstavuje vzdel-

ávaciu aktivitu Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefá-

nika v Liptovskom Mikuláši vykonávanú pod odbornou gesciou Sekcie obran-

nej politiky, medzinárodných vzťahov a legislatívy Ministerstva obrany SR. 

Ide o denné štúdium s dĺžkou trvania 26 týždňov. 

VZDELÁVANIE V OBLASTI CIVILNEJ OCHRANY 

Civilná ochrana je systém úloh a opatrení zameraných na ochranu života, 

zdravia a majetku, spočívajúcich najmä v analýze možného ohrozenia a v 

prijímaní opatrení na znižovanie rizík ohrozenia, ako aj určenie postupov a 

činnosti pri odstraňovaní následkov mimoriadnych udalostí. Požiadavka na 

odbornú spôsobilosť v civilnej ochrane bola ustanovená novelou zákona NR 

SR č. 42/1994 Z.z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 395/2011 

Z.z. Splnenie úloh organizácie v oblasti civilnej ochrany obyvateľstva predpo-

kladá kvalitnú odbornú prípravu manažmentu organizácie. Predovšetkým pri 

vzniku mimoriadnych situácií, živelných  pohromách (povodne, zosuvy pôdy, 
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zemetrasenia, následky víchrice, snehová kalamita), technologických a eko-

logických haváriách (požiare a výbuchy, únik nebezpečných látok, poškod-

enie vedení rozvodných sietí), katastrofách (veľké letecké, železničné, cestné 

nehody, porušenie vodohospodárskych diel), terorizmus, po vyhlásení  výn-

imočného stavu, núdzového stavu, mimoriadnej  situácie, vojnového stavu 

a vojny. 

Cieľom vzdelávania v oblasti civilnej ochrany je pripraviť manažment 

a vykonávateľov na splnenie hlavných úloh civilnej ochrany, predovšetkým 

na prevenciu, predchádzanie vzniku krízových situácií; pripravenosť na zásah 

na všetkých úrovniach (riadiace aj výkonné zložky civilnej ochrany musia 

okamžite reagovať na zistené skutočnosti); posudzovanie možných rizík 

a schopnosť analyzovať podmienky vzniku kríz, krízových situácií, formuláciu 

predpokladaného vývoja a priebehu krízy; schopnosť  prijať adekvátne 

riešenia, ktoré by boli použité v prípade vzniku krízy; schopnosť  dostať krízu 

pod kontrolu a minimalizovať straty. 

ODBORNÁ PRÍPRAVA A PORADENSTVO V OBLASTI SÚKROMNEJ BEZPEČNOSTI 

Prepojenie predmetu podnikania so zásahmi do právnych pomerov 

tretích osôb, ale najmä ochrana vnútorného poriadku a bezpečnosti, si 

vyžiadali ustanovenie špecifických podmienok nielen u prevádzkovateľov 

súkromnej bezpečnostnej služby, ale aj ich zamestnancov, od ktorých sa 

vyžaduje primeraná úroveň právneho vedomia, určená vedomosťami, ktoré 

je potrebné preukázať pri skúške odbornej spôsobilosti.   

Vedomosťami, ktoré spočívajú najmä v znalosti Zákona o súkromnej 

bezpečnosti, ale aj iných súvisiacich právnych normách, akými sú vo vzťahu k 

tejto činnosti najmä Ústava Slovenskej republiky, Trestný zákon, Trestný 

poriadok, Zákon o priestupkoch, právne normy upravujúce činnosť 

ozbrojených bezpečnostných zborov. Patrí sem aj praktický výcvik taktiky a 

techniky zásahov, poskytovanie prvej pomoci a požiarna príprava. 

Vychádzajúc zo zákona č. 473/2005 Z.z. o poskytovaní služieb v oblasti 

súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 

o súkromnej bezpečnosti), požiadavku ustanoveného vzdelania na 

prevádzkovanie strážnej služby a bezpečnostnej služby spĺňa osoba, ktorá má 

ukončené úplné stredné všeobecné vzdelanie alebo úplné stredné odborné 

vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax najmenej päť rokov, má ukončené 
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úplné stredné odborné vzdelanie v oblasti bezpečnostných služieb a vykoná-

vykonávala bezpečnostnú prax najmenej dva roky, alebo spĺňa niektorú z 

podmienok uvedenú v odseku 2 zákona. Požiadavku ustanoveného vzdelania 

na prevádzkovanie detektívnej služby a odbornej prípravy a poradenstva 

spĺňa osoba, ktorá získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo 

tretieho stupňa v študijnom odbore právo alebo v oblasti bezpečnostných 

služieb alebo v týchto odboroch získala vedecko-pedagogický titul docent 

alebo profesor, je držiteľom osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky alebo 

získala vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v inom študijnom odbore 

ako právo alebo v oblasti bezpečnostných služieb a získala špecializované 

policajné vzdelanie a vykonávala bezpečnostnú prax v ozbrojenom 

bezpečnostnom zbore najmenej desať rokov. Čas od ukončenia vykonávania 

tejto praxe nesmie byť dlhší než päť rokov.    

ODBORNÁ PRÍPRAVA V OBLASTI BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA PRI PRÁCI 

Problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a metódy prevencie 

rizík sú predmetom výučby na školách pripravujúcich žiakov a študentov na 

výkon povolania a ďalšieho vzdelávania dospelých vrátane rekvalifikácií. 

Zákon č. č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci ukladá 

zamestnávateľom viacero povinností. Jednou z nich je poskytovanie 

v potrebnom rozsahu školenia, teda má povinnosť pravidelne, zrozumiteľne 

a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca: s právnymi predpismi 

a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami 

bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a 

overovať ich znalosť; s vyskytujúcimi sa a predvídateľnými 

nebezpečenstvami, ich účinkami na zdravie a s ochranou pred nimi; so 

zákazom vstupovať do priestoru, zdržiavať sa v priestore a vykonávať 

činnosti, ktoré by mohli bezprostredne ohroziť život alebo zdravie zamest-

nanca; a ďalšími skutočnosťami súvisiacimi s BOZP a informovať najmä o 

faktoroch, ktoré ovplyvňujú alebo môžu ovplyvňovať bezpečnosť a zdravie 

zamestnancov.   

Úlohy bezpečnostno-technickej služby vykonáva bezpečnostný technik a 

autorizovaný bezpečnostný technik a podľa potreby aj iný odborník na 

prevenciu a ochranu v špecifickej oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
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práci.  Bezpečnostný technik je povinný absolvovať základný kurz bezpečnos-

tného technika, kde je potrebný počet hodín na vzdelanie pre BOZP. Výsled-

kom tohto kurzu je záverečná skúška, kde sa preukážu vedomosti získané na 

kurze bezpečnostných technikov. Zákon charakterizuje autorizovaného be-

zpečnostného technika (ABT) ako bezpečnostného technika, ktorý musí ab-

solvovať odbornú prax po dobe dvoch rokov a následne úspešné absolvuje 

záverečnú skúšku pred komisiou. ABT sa stáva aj osoba, ktorá spĺňa pod-

mienky a minimálne päť rokov plní činnosť v oblasti BOZP v služobnom po-

mere alebo štátnozamestnaneckom kedy im Národný inšpektorát práce vydá 

osvedčenie ABT (Zákon 124/2006). Zákon č. 124/2006 Z.z. o ochrane zdravia 

a bezpečnosti pri práci. 

VÝCHOVA A VZDELÁVANIE V OBLASTI OCHRANY PRED POŽIARMI 

Ústredné orgány, do ktorých pôsobnosti patrí riadenie výkonu štátnej 

správy na úseku školstva, zabezpečujú, aby obsah výchovy a vzdelávania na 

všetkých druhoch a typoch škôl zahŕňal v primeranom rozsahu oblasť Ochra-

ny pred požiarmi. Právnická osoba a fyzická osoba - podnikateľ na účely 

predchádzania vzniku požiarov podľa zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred 

požiarmi je povinná, okrem iného, zabezpečovať školenia a overovanie 

vedomostí o ochrane pred požiarmi zamestnancov a osôb, ktoré sa s vedom-

ím právnickej osoby alebo fyzickej osoby-podnikateľa zdržujú v jej objektoch; 

obsah, rozsah, lehoty školenia o ochrane pred požiarmi, vymedzenie okruhu 

osôb podliehajúcich overovaniu a spôsob overovania ustanoví všeobecne 

záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo. 

VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA ČLENOV DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU 

Súčasná legislatíva SR v súvislosti so vzdelávaním dobrovoľných hasičov 

poskytuje len určitý rámec pre vzdelávanie dobrovoľných hasičov, zaoberá sa 

ním vyhláška MVSR č. 611/2006 Z.z. o hasičských jednotkách. Zriaďovateľ 

dobrovoľného hasičského zboru obce je povinný zabezpečiť školenie pre 

uchádzačov o členstvo DHZO. Školenie DHZO spadá pod základnú prípravu 

hasičských jednotiek, ktorú je oprávnená vykonať iba právnická osoba alebo 

fyzická osoba-podnikateľ, ktorá má na jej vykonávanie oprávnenie vydané 

ministerstvom. Oprávnenie je časovo obmedzené, zamestnanci školiaceho 

zariadenia sú povinní absolvovať odbornú prípravu. Základnú prípravu za-

mestnancov vykonáva právnická osoba alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá 
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má na túto činnosť oprávnenie vydané ministerstvom, v rozsahu 400 hodín; z 

toho je 90 hodín teoretickej prípravy, končí sa skončí teoretickou skúškou a 

praktickou skúškou pred komisiou, ktorú určí ministerstvo. Odborná príprava 

členov je zameraná na získanie určitého rozsahu vedomostí, znalostí, zruč-

ností, fyzickej zdatnosti a návykov nevyhnutných na vykonávanie činností pri 

zdolávaní požiaru a vykonávaní záchranných prác pri požiaroch a nežiaducich 

udalostiach. Vyhláška o hasičských jednotkách definuje rozsah a tematické 

okruhy základnej prípravy. Rozsah základnej prípravy je 40 hodín, pričom 

počet hodín venovaný jednotlivým tematickým celkom obsahu vzdelávania si 

určuje školiace stredisko. Rovnako si určuje náplň a teda konkrétny obsah 

jednotlivých okruhov, držiac sa platných predpisov, zásad a legislatívy. 

VÝSLEDKY A DISKUSIE 

Predpokladom pre výkon potrebných činností profesionálnych pracovník-

ov v oblasti bezpečnosti je získanie, či predĺženie odbornej spôsobilosti alebo 

požadovanej odbornej pripravenosti, ktorý systém ďalšieho vzdelávania um-

ožňuje [Bílý, Kavan a kol., 2013]. V bezpečnostnej praxi je priam nevyhnutné 

ďalej sa vzdelávať, vzhľadom na pribúdajúce a neustále sa meniace bezpeč-

nostné ohrozenia, s čím sa spája aj novelizácia platnej legislatívy. Ponuka 

ďalšieho vzdelávania je pomerne široká nielen pre štátnych pracovníkov be-

zpečnostných služieb ale aj pracovníkov v súkromnom bezpečnostnom sek-

tore. Pre potreby spracovania štúdie boli vybrané významné druhy ďalšieho 

vzdelávania pracovníkov v oblasti bezpečnosti.  

ZÁVER 

V súčasnosti sa musíme pripraviť na zmeny aj v procese ďalšieho bez-

pečnostného vzdelávania, kde sa  už zmeny dejú a my sa im len musíme na-

plno otvoriť, aby sme zachytili požiadavky doby. Vzhľadom na to, má byť 

reakciou na dosahovanie stále lepších výsledkov procesu bezpečnostného 

vzdelávania vytváranie reálnych predpokladov na prípravu odborníkov všes-

tranne vzdelaných, tvorivo mysliacich, schopných rýchlej adaptability v nový-

ch podmienkach. Nedostatky, vznikajúce v bezpečnostnom vzdelávaní, brán-

ia efektívnemu skúmaniu odborných i spoločenských aspektov bezp-

ečnostných problémov, čím je obmedzený i základný poznávací prvok pre 

účinné riadenie bezpečnostných systémov. Je potrebné jednotlivé druhy 
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ďalšieho vzdelávania skvalitňovať, zefektívňovať, prípadne hľadať nové mo-

žnosti vzdelávania pracovníkov verejného i súkromného bezpečnostného 

sektoru. 
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ÚVOD 

V dnešnej dobe sa na každom kroku stretávame s veľkým množstvom info-

rmácií z rôznych oblastí. Každý z nás je postavený pred úlohu tieto informácie 

triediť, vyberať si tie podstatné, osvojiť si ich a naučiť sa ich využívať. Rovnaká úl-

oha čaká aj na študentov na vysokých školách. Tí si musia osvojiť veľké množstvo 

informácií a vysoká škola by im mala dať návod, ako sa s touto úlohou vyrovnať.   

Nevyhnutná modernizácia a inovácia súčasného vyučovania spočíva nie len v 

stanovení kritérií pre zodpovedný výber obsahu učiva, ale tiež vo voľbe účinných a 

aktivizujúcich metód a foriem prezentácie učiva, v podpore rozvoja medz-

ipredmetových vzťahov a takého poňatia výučby, ktoré je zamerané na prepojenie 

učiva jednotlivých vyučovacích predmetov. Očakávané kompetencie študentov v 

zmysle vhodného výberu informácií, ich osvojovania a uplatnenia v bežných živo-

tných situáciách je možné rozvíjať formou projektového vyučovania. 

Ak má vyučovací proces viesť študentov k samostatnosti dať im priestor k pre-

javu ich vlastných skúseností a zručností, potom študenti musia mať priestor a 

podmienky k realizácii. Rovnako musia mať študenti podmienky a priestor pre 

realizáciu spolupráce, prácu s literatúrou a inými zdrojmi informácií. Pre skĺbenie 

všetkých uvedených činností je vhodné použiť projektové vyučovanie. 

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE A PROJEKT  

Presne definovať pojem projektové vyučovanie nie je jednoduché, definícií je 

veľké množstvo a stále dochádza k vývoju a upresňovaniu tohto pojmu.  

Projektové vyučovanie patrí medzi vyučovacie koncepcie, ktoré sú cha-

rakterizované najvyšším stupňom samostatnosti poznávacej činnosti študentov. 

Projektové vyučovanie je chápané ako doplnok ku klasickému vyučovaniu, ktoré 

umožňuje prehlbovať a rozširovať kvalitu učenia [Bajtoš, 2003]. 

Z pohľadu študenta sa pri projektovom vyučovaní od neho očakáva (Račková, 

2013): má aspoň základné vedomosti z danej oblasti, učí sa samostatnosti, rieši 

vzniknuté problémy, prejavuje svoju tvorivosť a organizačné schopnosti, analyzuje 

a vyhodnocuje získané poznatky, pracuje s odbornými textami v rôznej podobe, 

pracuje s modernými technológiami, triedi informácie, posudzuje ich pravdivosť, 

hodnotí svoju prácu a vyslovuje závery, ku ktorým dospel, prezentuje a obhajuje 

svoju prácu.  
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Na základe uvedeného môžeme projektové vyučovanie charakterizovať ako 

jednu z foriem, ako dosiahnuť u študentov komplexný pohľad na určitú problema-

tiku a súčasne ako jednu z možností, ako ich motivovať k vyhľadávaniu informácií. 

Projekt je považovaný za koncepciu, komplexnú metódu vyučovania, ale i za 

organizačnú formu, špecifický spôsob spracovania obsahu vyučovania – spôsob 

koncentrácie učiva. Všetci autori sa ale zhodujú, že základným kameňom je tvorba 

projektu, ktorý môžeme definovať ako komplexnú praktickú úlohu (problém, tém-

a) spojenú so životnou realitou, ktorú je potrebné riešiť teoretickou i praktickou 

činnosťou, ktorá vedie k vytvoreniu adekvátneho produktu [Prucha a kol., 2009]. 

Projekty môžeme deliť z rôznych hľadísk: podľa cieľa (problémový, konštrukčný, 

hodnotiaci,…), podľa času potrebného na ich vypracovanie (krátkodobý, dlhodo-

bý), podľa počtu riešiteľov (individuálny, skupinový, triedny, celoškolský), podľa 

miesta realizácie (školský, domáci, kombinovaný), podľa organizácie (počet zap-

ojených predmetov, vyučujúcich, tried) [Račková, 2013]. 

PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE V BEZPEČNOSTNOM VZDELÁVANÍ  

Pri riešení problémov v oblasti bezpečnosti je významným aspektom vzdelano-

sť a odborná príprava pracovníkov bezpečnostných služieb, pracovníkov na rôz-

nych úrovniach bezpečnosti i riadiacich pracovníkov, na ktorých sú kladené vysoké 

vedomostné nároky. V rámci vzdelávania na vysokých školách možno k zlepšeniu 

stavu v danej oblasti dospieť zvyšovaním bezpečnostného povedomia ľudí prichá-

dzajúcich zo škôl do praxe, prehlbovaním ich vedomostí a zručností spätých s bez-

pečnosťou, zvyšovaním kvalifikácie a odbornosti absolventov, ich prípravy na rie-

šenie rizikových, núdzových a krízových javov v rôznych oblastiach bezpečnosti. 

Možno teda hovoriť o bezpečnostnom vzdelávaní, ktorého obsahom sú teoretické 

a praktické vedomosti o ochrane osôb a majetku s možnosťou ich všestranného 

využitia i v európskom bezpečnostnom prostredí.  

Podstata bezpečnostného vzdelávania spočíva v analytickej činnosti, ktorá je 

zameraná na odvrátenie alebo minimalizáciu bezpečnostných rizík rôznej formy a 

príčiny voči jednotlivcom aj spoločnosti ako celku. Bezpečnostné vzdelávanie sa 

netýka zvyšovania vzdelanostnej a odbornej úrovne iba pracovníkov bezpeč-

nostných služieb, odborníkov pre oblasť bezpečnosti či riadiacich pracovníkov. 

Bezpečnostné vzdelávanie je vhodné chápať aj ako efektívny systém vzdelávania, 

budovania bezpečnostného povedomia a formovania postojov k bezpečnostnému 
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správaniu a konaniu v rámci celoživotného vzdelávania od predškolskej výchovy až 

po vzdelávanie ekonomicky činných občanov [Kováčová, 2010]. 

Systém bezpečnostného vzdelávania je potrebné smerovať tak, aby bezpeč-

nostným pracovníkom bolo umožnené získať a osvojiť si poznatky a znalosti me-

tód, na základe ktorých budú schopní analyzovať bezpečnostné prostredie a jeho 

činitele vo vzťahu k rôznym objektom, identifikovať a hodnotiť bezpečnostné riziká 

a ohrozenia a prognózovať ich vývoj, určovať postupy a opatrenia na riadenie, 

bezpečnostných rizík a ohrození, plánovať a organizovať opatrenia riadenia rizík, 

bezpečnostného a krízového manažmentu v súlade s dostupnými zdrojmi a kapa-

citami, projektovať a riadiť komplexné bezpečnostné systémy [Kováčová, 2013]. 

Preto je vhodné do bezepčnostného vzdelávania zakomponovať metódu proj-

ektového vyučnovania, kde sa študenti naučia samostatnosti, naučia sa riešiť vzni-

knuté problémy v skupinách, triediť informácie, pracovať s odbornými textami a 

veľa dalšieho. Nespornou výhodou projektového vyučovania je skutočnosť, že 

študenti v princípe odovzdávajú ucelenú prácu s presne vymedzenou obsahovou  

štruktúrou a formálnou úpravou, ktorá už môže byť v súlade s požiadavkami, ktoré 

sú uvedené  v medzinárodných normách, ktoré sa zaoberajú pravidlami písania a 

úpravy písomností a bibliografickými odkazmi. Takéto projekty môžu byť dobrým 

tréningom aj pri písaní záverečných prác prípadne aj iných typov prác. Odporúča-

ná štruktúra projektu by mala byť ako je uvedené nižšie [Harausova, 2011]. 

Úvod  

 stručný opis zvolenej problematiky, 

 vymedzenie problému, ktorý sa v projekte rieši, 

 formulácia hlavného cieľa a čiastkových cieľov projektu, 

 stručný opis jednotlivých častí projektu, 

 stručné uvedenie, odkiaľ riešitelia čerpali informácie na vyriešenie prob-

lému. 

Jadro projektu  

Metodický postup spracovania projektu:  

 stanovenie úloh, 

 navrhnutie časového postupu zbierania a spracovania informácií a ma-

teriálu, riešenia úloh a čiastkových problémov, konzultovania navrho-
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vaných postupov a metód medzi sebou, s učiteľmi a inými odborníkmi, 

vyhodnocovania jednotlivých alternatív riešení a formulovania záverov, 

prípravy vlastnej prezentácie a získaných výsledkov,  

 výber metód práce projektu,  

 hodnotenie projektu – spoločné hodnotenie projektu a práce študentov 

(odporúča sa, aby projekt  hodnotil pedagóg ale aj študent). 

Teoretické východiská: 

 definície základných odborných pojmov a teoretické spracovanie pred-

metnej problematiky, ktorá  musí úzko súvisieť s vlastnou prácou riešite-

ľov, 

 citácie iných autorov, ktorí o danej problematike publikovali, 

 rozsah teoretickej časti by mal tvoriť 1/3 z celkového rozsahu projektu. 

Praktická časť projektu: 

 stručné, zrozumiteľné a prehľadne usporiadané výsledky, ku ktorým 

študenti dospeli, 

 číselné výsledky spracované do tabuliek a grafov, nákresy,  

 opis možných alternatív riešenia problému, 

 výber najvhodnejšej alternatívy, 

 opis konečného riešenia projektu, 

 vlastné názory a postrehy, 

 odporúčania pre prax. 

Zhodnotenie výsledkov práce na projekte: 

 analýza dosiahnutých výsledkov, 

 zdôraznenie nových odlišných faktov, ktoré sa počas práce na projekte zistili, 

 zdôvodnenie objektivity týchto faktov, 

 prezentácia názoru autora, resp. autorov na daný problém a jeho riešenie. 

ZÁVER 

 konštatovanie, či sa podarilo splniť hlavný cieľ a čiastkové ciele, 

 vyzdvihnutie prínosu návrhov, 
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 vytypovanie skupiny ľudí, ktoré tieto návrhy môžu realizovať v praxi, 

 načrtnutie ďalšej perspektívy práce v danej problematike so získanými 

poznatkami. 

Zoznam bibliografických odkazov 

 uvádzanie jednotlivých zdrojov podľa normy, ktoré uvádzajú požiadavky 

na bibliografické odkazy.  

Prílohy 

 grafy, fotografie, obrázky,  

Aby študenti splnili stanovené ciele projektu, musia vyhľadať a vhodne sprac-

ovať rôzne informácie, použiť dosiahnuté vedomosti z rôznych oblastí, musia si 

vhodne zorganizovať svoju prácu v danom čase a priestore, spolupracovať v sku-

pine, diskutovať o probléme, argumentovať, formulovať vlastný názor, atď. Tento 

spôsob vyučovania vedie k samostatnosti v učebnom procese, rozvíja kľúčové 

kompetencie, rozvíja osobnosť študenta - prekonávanie prekážok, vytrvalosť, seb-

adôvera, atď. [Kováčová, 2015]. 

Projektové vyučovanie je vhodné vo vyšších ročníkoch, kde už študent dokáže 

využiť aj poznatky z iných predmetov. Zvlášť sa tento spôsob osvedčil v prípade 

napr. manažérskych predmetov ako: Environmentálne manažérstvo, Manažérske 

informačné systémy a samozrejme pri predmetoch ako Technické bezpečnostné 

prostriedky, Projektovanie bezpečnostných systémov, Riadenie bezpečnostných 

systémov vyučuvaných na VŠBM v KE. Študent si má možnosť aplikovať poznatky 

priamo na vybranú lokalitu. Výhodou je, že mu ostáva priestor na sebarealizáciu.  

V súvislosti s projektovým vyučovaním je nutné uvedomiť si fakt, že pri samot-

nej realizácii projektu je činnosť pedagóga posunutá do pozície radcu, koord-

inátora a človeka, ktorý vie povzbudiť, poradiť a nájsť správnu cestu k požad-

ovanému cieľu. Hodnotenie projektu je náročná disciplína a odvíja sa do značnej 

miery od požiadaviek na projekt. Ak majú študneti skúsenosti s projektovým vy-

učovaním a formu im pedagóg  striktne nezadal, je najdôležitejšie dosiahnutie 

cieľa. Ak študenti nemajú skúsenosti s projektmi a pedagóg im zadal podrobné 

kritériá, musí hodnotiť aj splnenie týchto požiadaviek. Je vhodné pri hodnotení 

zohľadniť aj vlastné prínosy a nápady študentov pri spracovaní daného projektu. 
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PRÍKLAD PROJEKTOVÉHO VYUČOVANIA V PREDMETE TECHNICKÉ BEZPEČNOSTNÉ PROSTRIEDKY 

NA VŠBM V KE 

V rámci predmetu Technické bezpečnostného prostriedky, ktorý sa vyučuje na 

VŠBM v KE v 2. ročníku letného semestra študenti riešia na cvičeniach projekt. 

Projekt sa týka zabezpečenia nimi zvoleného ľubovoľného objektu mechanickými 

bezpečnostnými prostriedkami. Študent by mal v tomto predmete získať poznatky 

o druhoch a spôsoboch ochrany objektov, o využívaní mechanických bezpe-

čnostných prostriedkov, o normách a legislatíve, ktoré sa týkajú mechanických 

bezpečnostných prostriedkov. Študenti projekt riešia po dobu celého semestra 

aplikovaním poznatkov, ktoré im sú v rámci prednášok z tohto predmetu odpre-

dnášané.  

Projekt pozostáva z týchto častí:  

1) Zvolené ciele, metódy a postupy spracovania  (5 bodov); Charakteristika 

riešeného problému a stanovených cieľov; Charakteristika použitých me-

tód a postupov.  

2) Analýza súčasného stavu vybraného objektu (10 bodov); Opis vybraného 

obiektu; Súčasný stav mechanických bezpečnostných prostriedkov vy-

užitých v druhoch a spôsoboch ochrany; Druhy ochrany (perimetrická 

(obvodová) ochrana, plášťová ochrana, vnútorná (priestorová) ochrana, 

predmetová ochrana), Spôsoby ochrany (fyzická ochrana, technická 

ochrana, klasická ochrana, režimová ochrana).  

3) Návrhy riešenia ochrany vybraného objektu (10 bodov); Po preskúmaní 

súčasného stavu (bod 2) študenti navrhnú vylepšenie zabezpečenia 

vybraného objektu mechanickými bezpečnostnými prostriedkami všetk-

ých častí z bodu 2.   

4) Záver (5 bodov); Zhodnotenie splnenia cieľov; Opis prínosov navrhnutého 

riešenia. 

5) Bibliografické odkazy (3 bodov); Bibliografické odkazy sú spracované 

podľa normy. 

6) Prílohy a prezentácia výsledkov (7 bodov); Obrázky, grafy, tabuľky; Preze-

ntácia spracovaná v programoch PowerPoint alebo Prezi.   

Zadaný projekt študenti riešia v štvorčlenných skupinách. Rozsah projektu je 

max 30 strán. V priebehu riešenia projektu pedagóg usmerňuje študentov pri 
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riešení projektu. Projekt je ukončený ústnou prezentáciou v dĺžke 20 min., počas 

ktorej študenti rozoberú body, ktoré boli stanovené na začiatku. Projekt je hod-

notený 40 bodmi a tvorí zápočet z predmetu Technické bezpečnostné prostriedky.  

Tento projekt môže študentom v budúcnosti slúžiť ako pomôcka pri písaní 

bakalárskej či diplomovej práce, kde vo vyšších ročníkoch do tohto projektu môžu 

zakomponovať poznatky, ktoré nadobudli v iných predmetoch vyučovaných na 

VŠBM v KE ako sú napríklad predmety Bezpečnosť informačné technológie či Pro-

jektovanie bezpečnostných systémov.   

ZÁVER 

Projektové vyučovanie, ktoré je charakterizované najvyšším stupňom samo-

statnosti poznávacej činnosti študentov je modernou a efektívnou koncepciou 

vyučovania, ktorá podporuje aktívny prístup študenta k samostatnosti a poznávan-

iu svojho okolia a prostredia, ktoré ho obklopuje. Rozvíja jeho zručnosti a schop-

nosti aplikovať získané poznatky v praktickom živote, čo je pre odborníka v oblasti 

bezpečnosti nesmierne dôležité.  

Táto forma vyučovania bola zvolená s cieľom zmeniť formu výučby, viac vtiah-

nuť študentov do procesu učenia sa, systematizovať ich vedomosti získané na 

iných prednáškach. Tie sa týmto spájajú do jedného uceleného bloku, uceleného 

obrazu reality. Prínos projektového vyučovania vidíme v tom, že je projektové 

vyučovanie využité na prepojenie, doplnenie a systematizáciu vedomostí o danej 

téme. 

POUŽITÁ LITERATÚRA  

BAJTOŠ, J. 2003. Teória a prax didaktiky. Vydavateľstvo žilinskej univerzity EDIS, Žilina. 2003, 

ISBN: 80-8070-130-XM. 

HARAUSOVA, H.: Ako aktivujúco učiť odborné predmety. Metodicko - pedagogické cen-

trum. Bratislava 2011. ISBN 978-80-8052-396-1 

KOVÁČOVÁ, L. 2010: Bezpečnostné vzdelávanie z pohľadu vysokoškolskej pedagogiky, 3. 

medzinárodná vedecká konferencia, VŠBM v Košiciach 2010, ISBN 978-80-89282-44-9 

KOVÁČOVÁ, L. 2013: Efektívne a inovatívne trendy procesu vzdelávania bezpečnostných 

pracovníkov v podmienkach vysokých škôl, Košická bezpečnostná revue, Roč. 3, č. 1, 

2013,  ISSN 1338-4880 

KOVÁČOVÁ, L. a kol. 2015: Možnosti inovácie procesu bezpečnostného vzdelávania, Met-

odická príručka k využívaniu inovatívnych metód a foriem vzdelávania, VŠBM v KE, Koš-

ice 2015, ISBN 978-80-89282-91-3 



Implementácia projektového vyučovania v bez-pečnostnom vzdelávaní v predmete … 

 500 

PRUCHA, J. – WALTEROVÁ, E. – MAREŠ, J. 2009. Pedagogický slovník. Nové, rozšírené a 
aktualizované vydání. Portál, s. r. o., Praha 2009. 400 s. ISBN 978-80-7367-647-6 

RAČKOVÁ, Z. 2013. Využitie medzipredmetových vzťahov v projektovom vyučovaní na ZŠ. 
Osvedčená pedagogická skúsenosť edukačnej praxe. Metodicko-pedagogické centrum. 
Banská Bystrica. 2013.  

 

 

 

 

 



ARTYKUŁY NAUKOWE  ASO.A.7(1)/2016/501-512 

ISSN 2300-1739 

 

Joanna ADAMKIEWICZ
   

Oblicza internetu. Edukacja dla bezpieczeństwa w sieci  

Faces of internet. Education for security network 

Streszczenie: Internet stał się powszechnym, 
najtańszym, zaludnionym przez setki milionów 
użytkowników obszarem o wielowątkowej 
formie kontaktów, nazwanym „globalną wio-
ską”, którego nie można porównać do jakiego-
kolwiek innego zjawiska w realnym świecie. 
Liczne badania wskazują, że środowisko to 
największy wpływ wywiera na dzieci i młodzież, 
którzy wykorzystują technologię cyfrową – 
zwłaszcza komputer multimedialny podłączony 
do Internetu – do komunikacji, rozrywki i nauki. 
Medioznawcy wskazują, że rolę Internetu w 
społeczeństwie informacyjnym należy postrze-
gać nie tylko w aspekcie wielorakich możliwości 
i wielkich szans, ale także w aspekcie licznych 
zagrożeń, szczególnie wychowawczych i spo-
łecznych. Z tego względu istotnym jest kształ-
towanie u dzieci i młodzieży umiejętności oceny 
konsekwencji publikowanych w sieci komunika-
tów, a także właściwych nawyków racjonalnego 
wykorzystywania odbieranych komunikatów 
medialnych. W tej sytuacji niezbędne jest 
podjęcie masowej edukacji medialnej, która 
powinna objąć całe społeczeństwo, dla którego 
media stały się naturalnym środowiskiem. 
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Abstract. The Internet has become a common, 
inexpensive, populated by hundreds of mil-
lions of usersarea of multitheaded form of 
contacts called "global village", which can not 
be compared to any other phenomena in the 
real world. Numerous studies indicate that 
the envirionment is the most affected children 
and young people who use digital technology- 
especially multimedia computer connected to 
the Internet- for communication, entertain-
ment and science. Media experts suggest that 
the role of the Internet in the information 
society should be seen not only in terms of 
thiermultiple capabilities and great opportuni-
ties, but also in terms of their multiple capabil-
ities and great opportunities, but also in 
terms, of the numerous threats, particularly, 
cudcation and social. For this reason, it id 
important to the formation of choldren and 
young people the ability to assess the conse-
quences of the meddages published on the 
web, as well as good habits of rational use of 
media messages received. In this situation it is 
necessary to take mass media education, 
which sholud cover the whole of society, for 
which media have become the natural envi-
ronment. 
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WPROWADZENIE 

Technologie informatyczne wywierają olbrzymi wpływ na wszystkie dzie-

dziny aktywności współczesnego człowieka, w tym również na sposób jego 

myślenia. Stale doskonalone techniki zbierania, przetwarzania i generowania 

informacji, a co za tym idzie, sterowania procesami produkcyjnymi, bada-

niami naukowymi, procesem kształcenia, zarządzaniem, wpłynęły na po-

wstanie społeczeństwa informacyjnego, dokonując zmian w jego strukturze 

społecznej [Gajda 2007, 135]. Szczególnego znaczenia w tym zakresie nabie-

ra komunikacja sieciowa, której kluczową cechą jest wielokanałowość, posia-

dająca w stosunku do klasycznych mediów ogromny potencjał, zarówno wy-

miany jak też  transmisji informacji, przy jednoczesnej minimalizacji czynnika 

odległości między nadawcą i odbiorcą. Obok niewątpliwych zalet, jakie towa-

rzyszą wszechobecnej technologii cyfrowej, rodzą się również liczne proble-

my towarzyszące społeczeństwu informacyjnemu, w tym przede wszystkim 

dotyczące dzieci i młodzieży, a więc środowiska związanego z edukacją. Ak-

tualnie użytkowanie Internetu przestaje być sprawą wyboru, a staje się ko-

niecznością codziennego życia, dlatego należy od najmłodszych lat uczyć 

dzieci i młodzież prawidłowych nawyków korzystania z Internetu, odpowie-

dzialności za podejmowane działania w sieci i kulturalnego zachowania  

w cyberprzestrzeni.  

J. Bednarek [2006, 268 – 279] wskazując na źródła licznych zagrożeń ze 

strony technologii informatycznych twierdzi m.in., że Internet gromadząc  

w bazach informacyjnych różnorodne materiały (np. o treściach propagują-

cych przemoc) staje się źródłem zagrożeń dla odbiorcy w zakresie niepożą-

danego kształtowania jego osobowości, np. poprzez identyfikowanie się ze 

stosującymi przemoc lub inne czyny aspołeczne. Autor zwraca uwagę, że sieć 

teleinformatyczna zapewniając anonimowość może być źródłem manipulacji 

w zakresie formułowania celów i doboru treści. Młoda osoba zagubiona  

w sieci internetowej potrzebuje przewodnika, który pomoże mu odróżnić 

informacje wartościowe od nieistotnych. Powszechna dostępność nowych 

mediów powoduje, że młodzież coraz więcej wolnego czasu spędza w sieci, 

uczestniczy w grach komputerowych, ogląda filmy online, słucha muzyki, 

uzależniając się od gadżetów technologii cyfrowej, zniechęcając się do czyta-

nia książek i nauki z podręczników. Analiza zagrożeń powodowanych korzy-
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staniem z multimiediów na szerszą skalę wykazała, że mózg ludzki poddawa-

ny jest procesowi ustawicznych zmian, które w przypadku codziennego ko-

rzystania z mediów mają niekorzystny wpływ na ich użytkownika, powodując 

deficyt koncentracji, bezsenność, zwiększoną podatność na nałóg i wiele 

innych, a w skrajnych przypadkach prowadzą do uzależnienia od mediów 

cyfrowych, bez których coraz większa liczba ich użytkowników nie potrafi żyć 

i zmuszona jest do podjęcia leczenia  w specjalnych ośrodkach. W. Strykow-

ski [2004, 46] wskazuje, że jedną z najlepszych metod przeciwdziałania za-

grożeniom w sieci jest edukacja medialna, a w szczególności „edukacja dla 

Internetu”, która powinna objąć nie tylko uczniów, ale również nauczycieli  

i rodziców, wytyczając sobie dwa podstawowe cele: przegotowanie do po-

sługiwania się Internetem jako narzędziem pracy intelektualnej oraz przygo-

towanie do świadomego i krytycznego korzystania z usług internetowych. 

Niniejszy artykuł jest próbą zwrócenia uwagi na liczne zagrożenia, jakie 

towarzyszą użytkownikom w trakcie ich aktywności w Internecie, co powo-

duje konieczność nauczenia ludzi sposobów odpowiedniego posługiwania się 

mediami jako narzędziami pracy intelektualnej, oraz przygotowania ich jako 

odbiorców do właściwego korzystania odbieranych komunikatów medial-

nych. 

„CYFROWI TUBYLCY” W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM 

K. Brzoza [2010, 72] twierdzi, że „społeczeństwo informacyjne” (informa-

tion society) jest nowym typem społeczeństwa kształtującego się w pań-

stwach posiadających wysoki stopień rozwoju technologicznego. Jest to spo-

łeczeństwo wiedzy (knowledge society), społeczeństwo sieciowe (network 

society) i wreszcie społeczeństwo, w którym informacja jest intensywnie 

wykorzystywana w życiu ekonomicznym, społecznym, kulturowym i politycz-

nym; to społeczeństwo, które posiada bogate środki komunikacji i przetwa-

rzania informacji będące podstawą tworzenia większości dochodu narodo-

wego oraz zapewniające źródło utrzymania większości ludzi. Autor ten do-

wodzi [Brzoza 2010, 73], że wykształcenie się społeczeństwa informacyjnego 

określane jest mianem przełomu cywilizacyjnego, zachodzącego na wszyst-

kich poziomach ludzkiej aktywności., stając się naturalną przyszłością, w któ-

rej niezbędna jest współpraca trzech segmentów tzw. złotego trójkąta, czyli 

władzy, edukacji i biznesu. W 1995 r. Grupa G – 7 skupiająca państwa wyso-
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ko uprzemysłowione, opracowała zasady funkcjonowania społeczeństwa 

informacyjnego [Zob. Gajda 2007, 147]. Przyjęto tym samym, że gospodarka 

oparta na realizacji zasad społeczeństwa informacyjnego, wsparta ogólnie 

dostępną wiedzą, daje rękojmię rozwoju, wzrostu, jak też przeciwdziała bez-

robociu. Dzięki powszechnemu dostępowi do Internetu uzyskano nieograni-

czony dostęp do nowych wiadomości, możliwość zakładania własnych stron 

oraz przekazu informacji o posiadanych własnych zbiorach. Didier Lombard 

[2009, 114] twierdzi, że większość członków rozrastającej się w zawrotnym 

tempie społeczności użytkowników serwisów społecznościowych to osoby 

dorastające w okresie rozwoju Internetu, wykorzystujące sieć telekomunika-

cyjną z użyciem dostępnych urządzeń oraz komunikatorów. Autor osoby te 

określa mianem „Pokolenia sieci” (ang. Net generation),, „Pokoleniem Y” lub 

„Pokoleniem milenijnym”. Natomiast M. Prensky [2001, online] określa ich 

mianem „cyfrowi tubylcy” (ang. digital natives), którzy odróżniają się od swo-

ich poprzedników - nazwanych „cyfrowymi imigrantami” (ang. digital immi-

grants), zarówno sposobem przetwarzania informacji, jak też podejściem do 

sposobu jej uzyskiwania. Cechą charakterystyczną „cyfrowych tubylców” jest 

ich preferencja do nieograniczonego i szybkiego pozyskania informacji oraz 

kreatywność w stosunku do nowych technologii. W zakresie przyswajania 

wiedzy, tubylcy dość szybko wykazują objawy znudzenia, mają trudności  

w zrozumieniu długiego i złożonego tekstu, uznając wyższość przekazu gra-

ficznego nad tekstowym. „Cyfrowi imigranci” to osoby urodzone przed ro-

kiem 1983, które w procesie edukacji są cierpliwe i systematyczne, jednak 

mają trudności ze zrozumieniem wirtualnej rzeczywistości. Nie asymilują się 

ze środowiskiem społeczności serwisów społecznościowych i wykazują scep-

tycyzm w stosunku do nowych mediów - symbolizowanych przez informa-

tyczne i telekomunikacyjne gadżety. „Imigranci” w zasadzie dość dobrze 

przyswajają umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu, jednak 

używanie w tym celu dostępnych urządzeń i narzędzi nie jest ich naturalnym 

elementem codziennej rzeczywistości. „Cyfrowi tubylcy” zapamiętują 

ogromną liczbę informacji, jednak nie posiadają wystarczających umiejętno-

ści ich interpretacji i selekcji, co powoduje u nich brak zdolności do działań 

kreatywnych. Powszechnym problemem przedstawicieli tego pokolenia jest 

trudność w skupieniu uwagi, zarówno w trakcie nauki z podręczników, jak też 
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w trakcie wykładu akademickiego, doskonale natomiast przyswajają krótkie 

jednozdaniowe komunikaty [Spitzer 2013, 17]. 

NOWE MEDIA ŹRÓDŁEM NOWOCZESNYCH FORM PRZEKAZU    

Termin „nowe media” zdobył duże powodzenie dzięki praktycznej 

wszechstronności znaczenia. W odróżnieniu od przymiotników „cyfrowe” lub 

„elektroniczne” nie akcentuje samej definicji formalnej i technicznej, nie 

podkreśla właściwości tak jak termin „media interaktywne” i wreszcie nie 

ogranicza rodzaju urządzeń, jak wyrażenie „komunikowanie się za pośrednic-

twem komputera” (CMC – ang. computer – mediated commnication). Dlate-

go też, posługując się określeniem „nowe media” jedni mogą mieć na myśli 

określoną rzecz (np. Internet), inni natomiast mogą myśleć o zupełnie innym 

(telewizji cyfrowej, nowych sposobach wizualizacji ciała, środowisku wirtual-

nym, grze komputerowej czy blogu). Według M. Listera [2009, 19] termin 

ten jest bowiem powszechnie używany w odniesieniu do szeregu zjawisk,  

a stosując go nadajemy status medium rzeczy, którą mamy na myśli, a jed-

nocześnie korzystamy z szerokiego znaczenia i sensu określenia nowość. 

Gwałtowny rozwój nowych mediów spowodował powstanie mediów now-

szych niż „nowe media” – w takim samym stopniu różniącym się od klasycz-

nych przykładów nowych mediów np. poczta elektroniczna czy strony inter-

netowe, jak nowe środki przekazu różniły się od mediów tradycyjnych m. in. 

gazet czy telewizji. Kategorię „nowych nowych mediów” tworzą: blogi, You 

Tube, Wikipedia, Digg, MySpace, Facebook Twitter, Second Life i podcasty 

[Levinson 2010, 11]. Nowe nowe media charakteryzuje niespotykana dotąd 

dostępność, która umożliwia odbiorcy dostosowanie oferowanego mu prze-

kazu do rytmu własnego życia. Nieograniczona elastyczność daje użytkowni-

kom możliwość samodzielnego decydowania o tym, gdzie i kiedy czyta się 

dany tekst czy słucha lub ogląda przekaz audiowizualny, dając tym samym 

odbiorcy wolność i władzę, której nie było w poprzedniej generacji nowych 

mediów. Nowe nowe media zrównały konsumentów i producentów, którzy 

mogą tworzyć własny przekaz i korzystać z wielu propozycji oferowanych 

przez innych użytkowników sieci [Levinson 2010, 15]. 

INTERNET DRUGIEJ GENERACJI (WEB 2.0)  

Dynamiczny rozwój rynku mediów na początku 2001 r. miał wpływ na 

powstanie serwisów internetowych powszechnie nazywanych „Web 2.0”,  
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w których działają na zasadzie generowania treści wytworzone przez użyt-

kowników tych serwisów, dając w istocie początek nowej generacji Internetu 

II. Pojęcie to stworzył i spopularyzował w 2003 roku konsultant medialny Tim 

O'Reilly [2003, online], według którego „Web 2.0.” powstała  z połączenia 

określonych aplikacji, sprzętu i chęci kontaktów społecznych, z których naro-

dziło się „powszechne poczucie, że dzisiejsza sieć jest jakościowo inna niż 

kiedyś”. Web 2.0 nie jest nową WWW, ale możliwością dającą użytkowniko-

wi inny sposób korzystania z jego zasobów [Lister i in., 2009, 307]. Możliwo-

ści Web 2.0 sprawiają, że jest to aktywna sieć, hipernet, sieć do odczytu  

i zapisu, powodując w konsekwencji, że Internet II to dzisiaj globalny, aktyw-

ny, funkcjonujący w sieci komputer, którego użytkownicy mogą nie tylko  

w nim pracować, ale i zmieniać jego naturę. P. Wallace [2005, 7] określając 

wszechstronne możliwości Internetu twierdzi, że dotychczas był to środek 

komunikacji dla wtajemniczonych, z którego korzystali tylko wybrani. Dziś 

jest on obecny niemal we wszystkich dziedzinach życia, od robienia zakupów 

po seks, od gromadzenia informacji po spiskowanie.  

Koncepcja Web 2.0 miała zasadniczy wpływ na pojawienie się wielu prak-

tyk i szybki rozwój aplikacji (np. Google Maps, Google Mail) i serwisów spo-

łecznościowych (np. Bebo, NK, MySpace, Facebook) [Tapscott 2010, 112].  

W przypadku większości nowych mediów, dany serwis czy portal mają na-

stępujące zastosowanie: Wikipedia jest encyklopedią, Digg jest serwisem 

prezentującym nagłówki artykułów informacyjnych, YouTube udostępnia 

klipy i teledyski, Blogspot oferuje hosting blogów, a MySpace i Facebook są 

serwisami społecznościowymi [Levinson 2010, 180]. Web 2.0 stwarza nie-

spotykane dotąd możliwości dla praktyki naukowej. Nowe media, takie jak 

Internet II generacji powodują możliwości kolektywnego uprawiania nauki, 

większego zdynamizowania badań naukowych, łatwości komunikowania do 

szerokich kręgów społeczeństwa, zdemokratyzowania badań naukowych. 

Podstawowym celem nauki sieciowej jest wytwarzanie, przetwarzanie i dzie-

lenie się informacją [Radomski, Bomba, 2010, 127]. Zmiany, jakie nastąpiły  

w nauce i technice pod wpływem technologii informacyjnej, spowodowały 

ekonomiczne i społeczne konsekwencje. Nowa technika informacyjna wyge-

nerowała nowy sposób komunikacji, a to wyznaczało nowy sposób myślenia, 

studiowania, przekazywania ideologii. W edukacji dokonano zmiany sposobu 



Joanna ADAMKIEWICZ                                                                                                     ASO.A.7(1)/2016/501-512 

 507 

kształcenia, musiano opracować nowe zasady prowadzenia wykładów, aby 

nauczani mogli zrozumieć logikę intertekstów i przyswoić nowe metody wy-

szukiwania, sprowadzania i przekazywania informacji przez Internet, a także 

posiąść niezbędne umiejętności korzystania z nowych technologii multime-

dialnych w rodzaju np. CD-ROM. Internet wykorzystywany jest z powodze-

niem w kształceniu na odległość, dzięki wykorzystaniu telewizji interaktywnej 

oraz komputera multimedialnego, umożliwiających - na zasadzie sprzężenia 

zwrotnego, wzajemne oglądanie się i wymianę informacji między nauczycie-

lem a uczniem [Radomski, Bomba, 2010, 538]. 

ZAGROŻENIA W SIECI 

Osobowość młodego człowieka  jest niezwykle podatna na wpływ techno-

logii cyfrowej, szczególnie Internetu, co uwidacznia ciągle wydłużający się 

statystycznie czas poświęcany na korzystanie z nich, kosztem bardziej pożą-

danych zajęć, wartościowych zainteresowań, pasji czy hobby. Sprzyja temu 

powszechna dostępność gadżetów technologii cyfrowej powodująca, że 

młodzież coraz chętniej i coraz więcej wolnego czasu spędza w cyberprze-

strzeni, uczestniczy w grach komputerowych, ogląda filmy online, słucha 

muzyki i w konsekwencji popada w uzależnienie [Bednarek 2006, 275].  Ano-

nimowość jest cechą Internetu, która poprzez zapewnienie ukrycia tożsamo-

ści w cyberprzestrzeni sprzyja pozbywaniu się zahamowań internautów, po-

budzając ich tym samym do podejmowania działań, które w realnym świecie 

chcieliby zachować w tajemnicy [Wallace 2007, 17]. Świadomość anonimo-

wości powoduje poczucie bezkarności i ewentualnych konsekwencji z wła-

snych zachowań w sieci, z uwagi na odległość do odbiorcy i brak bezpośred-

niego z nim kontaktu osobistego. Anonimowość umożliwia także zmianę 

tożsamości internauty. Zmieniając płeć lub wiek internauta może kreować 

dowolną, nową tożsamość, dla realizacji swoich skrytych pragnień, wywarcia 

na kimś wrażenia, zaistnienia w danej społeczności, a niekiedy dla realizacji 

celów przestępczych (jak w przypadku pedofili) [Wallace 2007, 67]. Szczegól-

nego znaczenia w zakresie zagrożeń nabiera możliwość łatwego dostępu  

i odbioru treści nieadekwatnych do rozwoju młodocianych internautów, do 

których możemy zaliczyć m.in. te o charakterze pornograficznym – w tym  

z udziałem dzieci, propagujących przemoc, faszyzm, totalitaryzm, lub agresję 

na tle wyznaniowym, a także  z uwagi na przynależność narodową lub raso-
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wą [Lipińska 2008, 36]. P. Forma [2006] wskazuje na liczne strony interneto-

we prezentujące reklamy o treści nieodpowiedniej dla dzieci i młodzieży np. 

reklamy wyrobów tytoniowych, alkoholu lub zachęcające do zażywania nar-

kotyków, a także propagujące nienawiść. W wielu przypadkach te strony 

WWW pod pozorem zabawy umożliwiają udział w hazardzie, posługiwanie 

się bronią, a przy okazji gromadzą poufne dane o rodzinie. P. Antab [2003, 

39] dostrzega w powyższym zakresie również zagrożenia generowane przez 

samych odbiorców, zwłaszcza młodocianych, którzy mogą przekazywać nu-

mery kart kredytowych rodziców z hasłami dostępu, narażając ich na znacz-

ne koszty.  

Szczególny niepokój budzi szeroko pojęta wirtualna agresja i przemoc 

(cyberbullying) zjawisko coraz częściej widoczne wśród młodzieży, polegające 

na oczernianiu, szykanowaniu, tyranizowaniu i wyszydzaniu w sieci [Lipińska 

2008, 37]. Początkowo wirtualna przemoc przyjmowała formę wiadomości 

SMS i e-maili. Coraz częściej przyjmuje ona formę wpisów na forach dysku-

syjnych, dręczenia i nękania przez komunikatory sieciowe, obelżywych  

i uwłaczających  komentarzy na czatach, blogach, w biuletynach interneto-

wych, a także umieszczania w sieci zdjęć lub filmów zrobionych przy użyciu 

telefonów komórkowych, w celu zdyskredytowania danej osoby lub grupy,  

a niekiedy nawet całej społeczności. 

EDUKACJA MEDIALNA 

Głównym źródłem informacji pozostają dzisiaj media, które pokonując 

problem przestrzeni i czasu, stały się niezastąpionym narzędziem działalności 

intelektualnej i zawodowej. Setki milionów komputerów osobistych podłą-

czonych do Internetu wykorzystywanych jest dzisiaj w różnych obszarach 

naszego życia, zarówno w działalności zawodowej, jak również w domu. Dy-

namicznie rozwijające się media mają zasadnicze znaczenie w procesie 

przemian kulturowych, decydując o istocie i charakterze kultury masowej, 

dają możliwość niezbędnej orientacji w aktualnych problemach globalnych, 

wpływają na kształtowanie systemu wartości i postaw społeczno – moral-

nych. Czynniki te były m.in. przesłanką do wprowadzenia w 2000 r. do pro-

gramu kształcenia na studiach pedagogicznych przedmiotu Media w edukacji 

[Gajda 2002, 9]. Jednak czynnikiem, który miał na tę decyzję zasadniczy 

wpływ, to systematyczny rozwój mediów oraz ich szeroka oferta programo-
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wa, zróżnicowana zarówno pod względem treści jak też formy, powodując  

w konsekwencji potrzebę nauczenia efektywnego z nich korzystania. Umie-

jętność odpowiedniego doboru specjalnych programów umożliwiających 

wzbogacenie odbioru mediów wymaga obok poznania wszechstronnej ich 

oferty, także opanowania technologii informacyjnej i umiejętności interpre-

tacji informacji cząstkowych [Gajda 2002, 9]. W związku z tym edukacja me-

dialna stała się niezbędna, szczególnie ze względu na fakt, że prężnie rozwija-

jące się media coraz częściej wpływały na tok życia człowieka.  

Początkowo przyjęto, że edukacja medialna będzie obejmowała zarówno 

nauczycieli, jak też studentów, głównie w zakresie umiejętności wykorzysta-

nia mediów jako środków dydaktycznych oraz środków masowego przekazu 

w celu wspomagania procesu kształcenia, dokształcania i doskonalenia za-

wodowego dla podniesienia efektywności procesu dydaktycznego [Juszczyk 

2002, 26]. Program edukacyjny nie obejmował wówczas  zagrożeń, jakie 

mogły powodować komunikaty medialne w świadomości ich odbiorców. 

Doświadczenie wskazuje, że rolę mediów w działalności współczesnego 

człowieka należy postrzegać nie tylko w aspekcie ich wielorakich możliwości  

i wielkich szans, ale także w aspekcie licznych zagrożeń, szczególnie wycho-

wawczych i społecznych. Powoduje to konieczność nauczenia ludzi sposo-

bów odpowiedniego posługiwania się mediami jako narzędziami pracy inte-

lektualnej, oraz przygotowania ich jako odbiorców do właściwego korzysta-

nia odbieranych komunikatów medialnych. W tej sytuacji potrzebne jest 

podjęcie masowej edukacji medialnej, która powinna objąć całe społeczeń-

stwo, dla którego media stały się naturalnym środowiskiem. W społeczeń-

stwie informacyjnym edukacja medialna spełnia ważną rolę, należy ją rozu-

mieć jako praktyczne nauczanie mediów. T. Huk [2014, 17] twierdzi, że pe-

dagogika medialna, będąc nauką badającą media, kreuje bazę metodolo-

giczną umożliwiającą realizację edukacji medialnej, przyczyniając się w ten 

sposób do zrozumienia, że wirtualność jest nierzeczywista, jak np. gry kom-

puterowe. Dotychczasowe badania wskazują, że edukacja medialna obejmu-

je szereg obszarów, które dotyczą wszechstronności mediów oraz ich kultu-

rotwórczego i edukacyjnego znaczenia, wskazując możliwości wykorzystania 

ich w procesie nauczania – uczenia się [Siemieniecki 2002, 146]. Uwzględnia-

jąc możliwości wykorzystania technologii informacyjnej uznaje się, że media 
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mogą mieć istotny wpływ na formę, treść i szybkość procesu komunikowania 

pośredniego, a także zmniejszyć zakres komunikacji bezpośredniej. W związ-

ku z tym, zadaniem edukacji medialnej jest obok przyswojenia nowoczesnych 

technologii kształcenia również zdobycie umiejętności posługiwania się me-

diami jako narzędziami, a także nabycie praktycznych umiejętności tworzenia 

programów edukacyjnych i nauczenie selektywnego odbioru treści przeka-

zywanych przez media [Juszczyk 2002, 27]. W zależności, który z wymienio-

nych powyżej celów chcemy osiągnąć, edukacja medialna może przyjąć  róż-

ne formy kształcenia, które  w rezultacie mają przygotować nauczanych do 

twórczego uczestnictwa w życiu. Efektywność edukacji medialnej ściśle zwią-

zana jest ze stopniem przygotowania człowieka do ich odbioru, a więc szere-

giem umiejętności obejmujących docieranie do źródeł informacji, dokony-

wanie świadomych wyborów, wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktyce. 

Stąd też jednym z obszarów edukacji medialnej jest metodyka kształcenia 

medialnego, która ma przygotować nauczycieli do stosowania mediów [Sie-

mieniecki 2002, 150]. Wobec powyższego, istnieje konieczność poszerzenia 

zakresu kompetencji współczesnego pedagoga - refleksyjnego intelektuali-

sty, świadomego zachodzących zmian w otaczającej rzeczywistości - o dzia-

łania pedagogiczne zmierzające do przygotowania uczniów w zakresie ak-

tywnego, twórczego i krytycznego odbioru treści komunikatów przekazywa-

nych przez różnorodne media. 

PODSUMOWANIE 

W konkluzji należy podkreślić głęboką zależność edukacji medialnej  od 

wiedzy nie tylko praktycznej w zakresie umiejętności aktywnego wykorzysta-

nia mediów jako nowoczesnych środków techniki informacyjno – komunika-

cyjnej, ale także w zakresie przygotowania do odbioru przekazywanych przez 

nie komunikatów. Dopiero w tej perspektywie możliwym staje się określenie 

innowacyjności edukacji medialnej umożliwiającej wkroczenie w przestrzeń 

użytkowników mediów celem wykształcenia w nich określonych kompeten-

cji, które umożliwią świadome i krytyczne z nich korzystanie. 
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the manufacture of foodstuffs. Of them more 
and more the prevalence is threatening diffi-
cult to predict with effects of the irreparable 
contamination of the natural environment 
and genetic modifications of all organisms. 
 
Key words: nanomedicine, personalized food, 
intelligent plant protection products, nano-
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WSTĘP 

Nanotechnologie to współczesne i przyszłościowe techniki badawcze  

i wytwórcze, operujące na strukturach rzędu nano, czyli  10-9 m, tzn. w skali 

odległości, na której można ustawić kilka atomów. Nanotechnologie inter-

weniują w prawa znanej fizyki atomowej, tworząc w wyniku inżynierii mate-

riałowej na poziomie atomowym nowe struktury (zwykle o rozmiarze 100 

nm), złożone z atomów, rządzące się nową fizyką – nanofizyką. 

Nanotechnologia pozwala otrzymywać nowe struktury makro w inny spo-

sób niż tworzywa sztuczne, wytwarzane w reakcjach chemicznych. Nanofizy-

ka pozwala na poziomie mikro projektować i składać ze sobą poszczególne 

atomy w inny sposób niż to jest w znanej ziemskiej fizyce atomowej1. W wy-

niku tego powstają nowe substancje o niespotykanych właściwościach fi-

zycznych i chemicznych. Operacje na atomach nie kończą się na nowym ich 

układaniu2, lecz, ze względu na wysoką aktywność nanocząsteczek, pozwala-

ją na wykorzystanie właściwości samoorganizacji struktur nano (jak np.  

w chemii supramolekularnej). Obiecujące są nie tylko nowe możliwości fizy-

ko-chemiczne, ale także to, że otrzymywanie nanostruktur o pożądanych 

właściwościach niemal nie wymaga energii i nie jest związane z zanieczysz-

czaniem środowiska naturalnego. 

Spośród skutków pozytywnych stosowania nanotechnologii wymieńmy 

następujące: 

1) tania i szybka produkcja nowych farmaceutyków, tzw. nanoleków  

i nanoszczepionek, skutecznych w trudnych w leczeniu lub nieule-

czalnych chorób jak nowotwory, AIDS, udary, choroba Parkinsona 

lub Alzheimera; 

                                                           
1
 W przestrzeni kosmicznej odkryto nanomateriały, a także niektóre ziemskie 

struktury mogą zostać tak sklasyfikowane, np. materiał naturalny w postaci kurzu 
wulkanicznego lub soli morskiej. Także substancje wytwarzane w wyniku ludzkiej 
działalności, jak np. sadza. 

2
 Np. zamiast węgla w znanej postaci kryształów nanofizyka pozwala otrzymać 

węgiel w postaci bryłek przypominających kulę lub – bliżej – piłkę do gry w piłkę 
nożną. Taka strukturę oferuje węgiel C60, nazwany fulerenem. Można też atomy 
węgla składać ze sobą w struktury płaskie, jak grafen i zwijać je w rurki. [Kroto, 
Heath, O'Brien, Curl, Smalley 1985, 62-163; Grabowska,  www.kwadryga.pl]   



Teresa GRABIŃSKA                                                                                                           ASO.A.7(1)/2016/513-523 

 515 

2) tania i szybka produkcja żywności w laboratoriach, w wyniku synte-

tyzowania na poziomie nano substancji chemicznych o zaprojekto-

wanym składzie chemicznym, smaku, kolorze; 

3) wytwarzanie różnego typu materiałów o pożądanych właściwościach 

fizycznych i chemicznych, szeroko stosowanych w przemyśle i w po-

wszechnym użytkowaniu (np. sprzęt sportowy); 

4) zmniejszenie energochłonności tradycyjnych urządzeń w wyniku 

otrzymywania nowych źródeł energii (np. w nanosilnikach napędza-

nych energią światła); 

5) nowe rodzaje konserwacji i czyszczenia materiałów w wyniku samo-

aktywności w regeneracji i usuwaniu zanieczyszczeń; 

6) rewolucyjne zwiększenie mocy komputerów i ich maksymalna minia-

turyzacja; 

7) odnawianie zniszczonych ekosystemów (np. zbiorników wodnych). 

Jak to zwykle bywa z wprowadzaniem nowych technologii, obok pożytków  

z tego płynących występuje wiele skutków ubocznych, niebezpiecznych dla czło-

wieka  i środowiska naturalnego [Maliszewska-Mazur 2010, 153-161; Asmatu 

2013; Grabińska 2014, 373-380; Logistyka-nauka, 2014, 556-563; Logistyka – na-

uka 2014, 17-38; 24]. Współcześnie nowe technologie znajdują najpierw zastoso-

wanie tam, gdzie rokuje się szybki zwrot kosztów wyłożonych na ich powstanie, 

czyli w przemyśle farmaceutyczno-spożywczym i w zbrojeniowym [Czerwińska 

2014, 536-543]. W tym artykule zajmiemy się tym pierwszym obszarem zastoso-

wań nanotechnologii. Ochrona zdrowia jest zasadniczym elementem zapewnienia 

bezpieczeństwa personalnego, ale jej skuteczność zależy od stanu bezpieczeństwa 

strukturalnego, czyli zarówno od organizacji i funkcjonalności instytucji zajmują-

cych się ochroną zdrowia i życia, jak i od stanu środowiska naturalnego, w którym 

przychodzi żyć współczesnemu człowiekowi i następnym pokoleniom. Wytwory 

nanotechnologii mają dobroczynny wpływ zarówno na poprawę jakości ludzkiego 

życia i przedłużanie go, jak i na poprawę stanu środowiska naturalnego, zniszczo-

nego w epoce industrialnej. Nanotechnologie niosą jednak równocześnie wiele 

nowych zagrożeń dla zdrowia i życia człowieka, oraz mogą powodować nieodwra-

calne zmiany w środowisku naturalnym.  
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Zaletą, ale także największą niewiadomą w negatywnych skutkach wpro-

wadzania nanocząsteczek do ludzkiego organizmu jest ich aktywność na 

poziomie atomowym, a więc ingerencja w strukturę komórki organizmu. 

Obok celowanego niszczenia komórek nowotworowych może występować 

niszczenie lub niepożądana modyfikacja komórek zdrowych3. 

Coraz częstsza obecność nanomateriałów w środowisku naturalnym także 

stwarza poważne zagrożenia. Co prawda są prowadzone badania nad oddzia-

ływaniem nanomateriałów na ekosystem [Owen, Handy, 2007, 5582-5588; 

Colman, Espinase, Richardson i inni 2014, 5229-5236], ale nie znajdują one 

finansowania proporcjonalnego do finansowania produkcji nanomateriałów  

i ich dystrybucji, a ponadto obserwacja skutków aktywności nanomateriałów 

w środowisku naturalnym wymaga wielu lat, aż po półwiecze. 

Mimo wielu pozytywów stosowania nanoleków i nanomateriałów [Lan-

gauer-Lewowicka, Pawlas 2015, 7503-7508; Logistyka-nauka 2015, 7497-

7500], w tym artykule uwaga zostanie skierowana wyłącznie na zagrożenia 

od nanotechnologii, zwłaszcza na, nazwijmy to, zagrożenia twarde, czyli ta-

kie, które pochodzą wprost od zmian struktur organicznych i nieorganicz-

nych. W innych artykułach [Grabińska 2015, 52-73] odnosimy się do niemniej 

istotnych, nowych problemów etycznych i społecznych wdrażania już nie 

tylko samych nanotechnologii (N), lecz w połączeniu z genetyką (G), robotyką 

(R) i informatyką (I) – tzw. technologii GRIN. 

PROBLEMY OCHRONY ZDROWIA 

Ani w USA, ani w Unii Europejskiej nanoleki nie służą terapii zalegalizowa-

nej prawem. Na obu kontynentach terapia ta jest eksperymentalną [Daven-

port 2014, 10-13]. Trwają także intensywne badania skuteczności nanoleków 

na ludziach, którzy bądź nie mają już wyboru innego leczenia, bądź poddają 

się testom za określone wynagrodzenie pieniężne. Odbywa się to także  

w naszym kraju i jakkolwiek praktyka testowania farmaceutyków na ludziach, 

zwłaszcza zamieszkujących kraje biedniejsze, nie jest nowa, to jednak  

w przypadku szczególnej „toksyczności” nanoleków, polegającej na przeni-

                                                           
3
 Okazało się, że węglowe nanorurki w ludzkim ciele działają jak czynnik rakotwórczy, 

podobnie jak azbest. [Poland, Duffin, Kinloch i inni, 2008, 423-428; Langauer-
Lewowicka, Pawlas 2014, 7-14]. 
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kaniu nanocząsteczek wprost z krwiobiegiem do poszczególnych komórek 

organizmu, należałoby cały czas pracować nad specjalnymi procedurami 

testowania nanoproduktów [Zabierowski 2013, 37-50].  

US Food and Drug Administration (FDA), zajmująca się dopuszczaniem do 

obrotu leków i produktów żywnościowych w Stanach Zjednoczonych AP ma 

kłopoty z definicją nanoleku [Davenport, Closing], co nie jest problemem 

marginalnym, gdyż w tym przypadku świadczy o trudnościach z ustaleniem 

standardu budowy fizyko-chemicznej (np. w wyniku niekontrolowanego roz-

łożenia składników o rozmiarach rzędu 100 nm), a zatem uniemożliwia wy-

pracowanie zaleceń terapeutycznych i legalizację leku, a nawet powoduje nie 

tylko zmniejszanie jego pozytywnego działania, lecz może skutkować wręcz 

niekontrolowanym wzrostem szkodliwych efektów ubocznych. Mimo to od 

ok. 20 lat temu stosuje się w USA nanolek Doxil (na bazie doksorubicyny), 

stosowany w leczeniu mięsaka Kaposiego, szpiczaka mnogiego, nowotworów 

jajnika i piersi [www.chemocare.com]. Mimo występowania niepożądanych 

skutków ubocznych zarejestrowany został przez FDA, i jest aplikowany, lek 

uzyskiwany z kory cisa zachodniego (Taxus brevifolia), zawierający, w lecze-

niu głównie nowotworów męskich i żeńskich narządów płciowych [Szymań-

ski,  Markowicz,  Mikiciuk-Olasik, 2012, 51-56; Rzeszutek, Matysiak, Czajka,  

i inni 2014, 449-457]. 

Ponieważ struktury rzędu nano są porównywalne ze strukturami atomo-

wymi organizmu, to w leczeniu stosuje się je jako: 1) mikrotransportery (no-

śniki) także klasycznych substancji leczniczych wprost do chorych komórek 

(drug delivery system); 2) biosensory (czujniki) kontrolujące naturalne struk-

tury komórkowe organizmu lub protezowane implantami; 3) nanoroboty, 

czyli inteligentne nanourządzenia, wykonujące naprawy zniszczonych lub 

anomalnie działających mikrosktruktur organizmu. 

Obserwowane lub przewidywalne skutki uboczne penetrowania organi-

zmu przez nanosubstancje pochodzą przede wszystkim stąd, że nanolek 

wpływa zarówno na chore, jak i na zdrowe komórki, modyfikując w sposób 

niepożądany budowę i działanie tych drugich. Nanocząsteczki w specyficzny 

zatem sposób  „infekują” organizm w wyniku pobudzania go do nienormal-

nych reakcji na poziomie komórkowym, powodującch zmiany struktury 

zdrowych tkanek. Stwierdzono np. zaburzenia pracy serca i leukopenię 
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świadczącą o obniżeniu odporności organizmu (bariery immunologicznej) 

[www.the-scientist.com]. Aby zminimalizować te i podobne skutki uboczne,  

należy opracować precyzyjne techniki celowanego umiejscowienia nanoleku, 

a także usuwania efektów jego negatywnego działania po ukończeniu lecze-

nia. 

Jednym z ważniejszych pierwiastków szeroko stosowanym w nanoterapii 

jest srebro (Ag), od dawna tradycyjnie używane do dezynfekcji wody pitnej  

i ran. Nanoczęsteczki srebra, dodatkowo skojarzone z innymi substancjami 

tym bardziej wzmacniają znane efekty biobójcze i są coraz powszechniej 

wykorzystywane w leczeniu (np. w postaci opatrunków) trudno gojących się 

ran i oparzeń [www.azok.pl; www.nanonet.pl]. Równocześnie jednak prze-

dostawanie się nanosrebra do środowiska naturalnego powoduje np. po-

wstawanie szczepów bakterii niewrażliwych na antybiotykoterapię, oraz 

degradację wody, gleby, flory i fauny, co powoduje zwrotnie liczne zagroże-

nia dla zdrowia człowieka [Roman 2009, 151-157]. 

Stosowanie nanoterapii jest jednak cały czas monitorowane. Natomiast 

skutki dodawania nanosubstancji do żywności nie są pod podobną kontrolą. 

Modyfikacja żywności za pomocą nanonosubstancji, pobudzana efektem 

komercyjnym, może się okazać groźniejsza dla organizmów roślinnych, zwie-

rzęcych i ludzkich niż poddawane ciągłej krytyce modyfikacje genetyczne 

upraw rolnych (GMO). Specyficzne infekowanie organizmu nanocząsteczka-

mi, dodawanymi do codzienne spożywanych produktów jest bardziej nie-

bezpieczne niż doraźna interwencja w postaci nanoterapii. 

Przemysł spożywczy wykorzystuje nanotechnologiczne modyfikowanie 

żywności w następujący sposób [El-Temsah, Joner, 2012, 42-49]: w produkcji 

rolnej, np. w postaci „inteligentnych” środków ochrony roślin, w wytwarza-

niu żywności w wyniku pobudzania przez nanocząsteczki szybkiego wzrostu 

masy organizmów roślinnych i zwierzęcych; w zmienianiu składu fizyko-

chemicznego produktów spożywczych; w tworzeniu tzw. żywności spersona-

lizowanej lub wchodzącej w interakcję z konsumentem; w konserwowaniu  

i znakowaniu [Smoderek 2009] (pomocnym w dystrybucji żywności lub  

w kontroli jakości, terminu przydatności do spożycia itp.).  

Przy czym, z powodu braku norm stosowania nanosubstancji w żywności, 

produkt np. konserwowany za pomocą nanotechnologii może być sprzeda-
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wany jako „bez konserwantów”, ponieważ faktycznie nie zawiera tradycyj-

nych konserwantów chemicznych.        

„Wzbogacanie” żywności nanocząsteczkami jest już faktem [Idzikowska,   

Janczura, Lepionka i inni 2012, 26-31]. Oto niektóre przykłady: zmacnianie 

wartości odżywczych białego pieczywa w wyniku nasycania go nanokapsuła-

mi wypełnionymi kwasami omega 3 (z oleju tuńczyka); zwiększanie natężenia 

słonego smaku soli kuchennej, a więc zmniejszenie ilości soli wprowadzanej 

do spożycia, w wyniku modyfikacji jej kryształów na poziomie nano; komer-

cyjne poprawianie smaku, zapachu i uatrakcyjnienie koloru (np. w deserach, 

majonezach, czipsach) w wyniku dodawania nanosubstancji.  

Te i podobne modyfikacje żywności, stosowane coraz powszechniej przez 

koncerny przemysłu spożywczego, choć wypierają tradycyjne szkodliwe 

barwniki i ulepszacze chemiczne, nie są zalegalizowane, bo z powodu braku 

konkluzywnych badań, nie wiadomo jakie normy powinny obowiązywać dla 

żywności faszerowanej nanosubstancjami. Koncerny, nakierowane na zysk  

i nie niepokojone koniecznością przestrzegania norm, jak to jest w przypadku 

tradycyjnych dodatków chemicznych, chętnie wykorzystują nowe technolo-

gie.  

Specyficzna toksyczność naonocząsteczek, polegająca na przenikaniu ich 

wprost z krwiobiegu do komórek organizmu i wchodzeniu w interakcję ze 

strukturą komórki została już stwierdzona [Langauer-Lewowicka, Pawlas 

2014]. Objawia się np. tzw. stresem oksydacyjnycm [www.poradnik zdro-

wie.pl] i powstawaniem w wyniku tego wodnych rodników, które z kolei wy-

wołują mutacje genetyczne, nowotwory, a nawet śmierć komórek. 

Badanie skutków ubocznych obecności nanomateriałów w środowisku 

przyrody ożywionej jak i nieożywionej uwikłane jest w „błędne koło”. Oto 

techniki diagnozujące stopień szkodliwości nanosubstancji (podobnie zresztą 

jak te badające skutki stosowania GMO lub zwykłych skażeń przemysłowych) 

wykorzystują właśnie nanomateriały [Colman, Espinase, Richardson i inni 

2014, 5229-5236] jak: nanobiosensory do monitorowania składu chemiczne-

go i procesów biochemicznych; nanorurki do usuwania szkodliwej zawarto-

ści; nanoczipy do sterowania wewnętrznymi procesami biochemicznymi; 

nanoroboty do naprawiania lub modyfikowania struktury DNA.  
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Dotychczas ani w Stanach Zjednoczonych, ani w Unii Europejskiej nie 

unormowano zawartości nanosubstancji w żywności, w wodzie, powietrzu, 

materiałach przemysłowych, odpadach4. Do określenia owych norm prowa-

dzi żmudna droga często drogich i długo trwających badań [El-Temsah, Jo-

ner, 2012, 42-49]. Dlatego tzw. „nanoryzyko” jest nadal niewiadomą. 

PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

Współczesny człowiek żyje coraz częściej w środowisku zurbanizowanym, które  

zastępuje mu środowisko naturalne w wielu aspektach życia. Środowisko naturalne 

nie pozostaje jednak niezmienione, gdyż jest niezwykle wrażliwe na stopień uprze-

mysłowienia i zurbanizowania. Coraz powszechniej bezpośrednie otoczenie człowie-

ka jest sztucznym wytworem budownictwa mieszkalnego, miejskiego, komunikacyj-

nego, oddziaływającym na  środowisko naturalne, a zatem zwrotnie na człowieka. 

Nanotechnologe wkroczyły także do produkcji materiałów budowlanych. Materiały 

budowlane wzbogacone nanosubstancjami stają się znacznie bardziej wytrzymałe 

na rozmaitego typu naprężenia lub korozję niż tradycyjne. Stają się ponadto, przy 

podwyższonej wytrzymałości, znacznie lżejsze. Oto nanorurki są kilkaset razy mniej 

podatne na rozciąganie i ponad dziesięciokrotnie są bardziej sprężyste niż pręty 

stalowe, wykorzystywane do zbrojenia materiałów budowlanych. Z kolei siatki gra-

fenowe, sprawdzają się doskonale jako powłoki różnych powierzchni (także w go-

spodarstwie domowym), czyniąc je odpornymi na wilgoć lub działanie ognia. Nano-

kapsuły z żywicą epoksydową, wprowadzane do betonowych konstrukcji podatnych 

na zniekształcenia i zniszczenie, powodują niezwykłe zwiększenie ich niezawodności 

w wyniku uwalniania substancji utwardzającej w celu samo-naprawienia konstrukcji 

od wewnątrz. Obok wymienionych i innych niewątpliwych zalet trzeba mieć na 

uwadze ich wady [Świątek-Prokop 2012, 47-54; www.ecosquad.pl]. 

Coraz powszechniej, ze względu na właściwości biobójcze, np. atomów srebra, 

miedzi i złota (działanie antybakteryjne i antygrzybiczne), stosuje się nanosubstancje 

do materiałów wykończeniowych: wykładzin, podłóg, klei, fug, gipsów, farb itp. Są to 

materiały występujące najbliżej człowieka w jego mieszkaniu, miejscu pracy5 i roz-

                                                           
4
 Nazywa się to ustaleniem wskaźnika NOAEL – czyli no observable adverse effects 

level. 
5
 Szczególnie narażone są osoby pracujące przy produkcji nanomateriałów; zob. 

np.: Nanomateriały w sektorze opieki zdrowotnej: zapobieganie ryzyku zawodo-
wemu [https://osha.europa.eu; 10.04.2016] 
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rywki. Jakie jest za pośrednictwem oddychania i skóry oddziaływanie na człowieka 

tych materiałów, stale go otaczających, nie wiadomo. Podobnie, z kolei ze względu 

na właściwości samoczyszczące, stosuje się nanomateriały (jak dwutlenek tytanu, 

który także wykorzystywany jest w filtrach powietrza i klimatyzacji) do powierzchni 

zewnętrznych budowli.  

Zarówno bezpośrednie obcowanie człowieka z otoczeniem nasyconym nanoma-

teriałami nie zostało poddane sprawdzeniu pod względem ich toksyczności, jak i nie 

opracowano norm transportu nanomateriałów, ich dopuszczalnej zawartości  

w odpadach, nieinwazyjnych metod ich utylizacji w środowisku naturalnym [Mali-

szewska-Mazur, 2010]. Istniejące normy są niedostosowane do nowego typu tech-

nologii. Nanotworzywo jest lekkie, więc jego zawartość w odpadach nie przekracza 

10 ton na rok, czyli ilości wymagającej monitoringu zagrożenia. Z tego samego po-

wodu jego zawartość w produkcie nie przekracza jednego promila wagi całkowitej, a 

więc jako składnik jest pomijane. 

PODSUMOWANIE 

Wymieńmy najważniejsze stwierdzone negatywne efekty uboczne stoso-

wania nanomateriałów [Langauer-Lewowicka, Pawlas 2014] dla organizmów 

żywych: uszkodzenia DNA; zmiany w węzłach chłonnych, w wątrobie, w mię-

śniu sercowym, w mózgu; procesy rakotwórcze; zmniejszanie zdolności do 

reprodukcji; obumieranie komórek i tkanek; alergizacja; osłabienie układu 

odpornościowego; zwłóknienie płuc; oraz środowiska przyrody nieożywionej; 

zmiany klimatyczne; zaburzenia rozwoju organizmów żyjących w wodzie; 

słaba biodegradacja w glebie. 
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Abstract. Logistics has a great contribution for 
increasing the living standards of the population 
and it is an important component of the GDP. 
From a global point of view, it is considered to be 
an important sector of the world economy. At 
the level of enterprises, it provides optimal flow 
of goods, services and information. With the 
development of information technologies and 
the growth of volumes of global trade it has 
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this article are trends and strategies in logistics. 
An assessment of the current state of freight 
transport in the Czech Republic, in the EU and in 
the world is important with regard to the current 
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between Asia and Europe. 
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ÚVOD 

Co se týká definice dopravy a logistiky, lze konstatovat, že doprava znamená 

přemístění osob nebo nákladu z místa na místo, ale jedná se i o materiálové toky 

mezi místem výroby a spotřeby, mezi průmyslovými podniky, zemědělskými podni-

ky, ale i mezi sídly, regiony a státy. Se zvyšováním kvality dochází ke zlepšování 

kooperace a k rozvoji rozdělování práce, a to i na mezinárodní úrovni. Výměna zboží, 

a to i v historických souvislostech, vytváří přímé společenské vztahy, a může vést 

i k rozvoji vědy a techniky, k hospodářské a kulturní spolupráci, a tedy i ke zvýšení 

kvality života obyvatel. 

Doprava je tedy jakékoliv přemístění osob nebo zboží, a to buď vlastní nebo 

zprostředkovanou silou. Tato lidská činnost, pomocí které je vykonáváno cílevědomé 

přemístění osob, zboží a různých médií (kapaliny, plyn, energie, informace) se však 

svým dosahem může projevit i v sociologicko-ekonomickém systému společnosti. 

Dopravu lze dělit na osobní a nákladní, dále podle druhu dopravní cesty na 

železniční, silniční, vodní, leteckou a nekonvenční (např. potrubní), podle použití 

dopravní cesty na pozemní, vodní a vzdušnou, podle územního hlediska, resp. 

dosahu na vnitrostátní a mezinárodní a podle způsobu provozování na dopravu pro 

vlastní potřebu (tedy za účelem zajištění vlastní podnikatelské činnosti), pro cizí 

potřebu (zajištění pro třetí subjekt za úplatu) a individuální (pro soukromou potřebu 

občanů většinou jejich soukromými prostředky.  

Logistika je souhrn všech technických a organizačních činností, které jsou 

součástí operací souvisejících s materiálovým a informačním tokem. Výkonovým 

cílem logistiky je zabezpečení odpovídající úrovně služeb ve správném množství a 

kvalitě, ve správné době a na správném místě. Ekonomickým cílem logistiky je 

splnění výkonové složky cíle s přiměřenými náklady. Je také možné v rámci 

optimalizace rozhodovat o úpravě úrovně poskytovaných služeb, a to vždy po 

dohodě se zákazníkem.  

Jako vnitřní cíle lze označit ty, které jsou orientované na snižování nákladů na 

dopravu, manipulaci, skladování, výrobu a řízení a také na snižování objemu kapitálu 

vázaného v zásobách a technických prostředcích. Jako vnější cíle lze označit ty, které 

jsou orientované na požadavky zákazníka a trhu a jsou zaměřené na udržení 

a zvýšení objemu prodeje a podílu výrobku na trhu.  
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LOGISTICKÉ STRATEGIE 

Úroveň světového obchodu závisí na možnostech ekonomiky a úrovni 

mezinárodní dopravy. Konkurenceschopnost lze zajistit například efektivním 

snižování nákladů na dopravu při současném zvýšení spolehlivosti. Nutná je tedy 

analýza jednotlivých činností a následně zavedení opatření, která povedou 

k danému cíli. Vznikají tak koncepce speciálních logistických činností: logistický 

reengineering, který při správném pochopení by měl vést k reorganizaci logistických 

řetězců, a  i celého logistického systému; logistický outsourcing, u kterého se 

předpokládá vysoká úroveň speciálních činností ve výrobě, obchodu a logistických 

činnostech.  

V logistice jsou následně rozvíjeny nové strategie, které vedou k celkovému 

snižování nákladů na logistické operace, synergickým efektem je potom zvyšování 

konkurenceschopnosti v globálním měřítku.  

V zásadě existují dvě základní strategie - spekulativní  a odkládací, které mohou 

být využity pro rozvoj logistických operací až v mezinárodním měřítku. Obě mají 

velmi rozdílné využití v rámci požadavků na dopravu. Protože jednotlivé prvky těchto 

dvou strategií mohou zároveň koexistovat, je dominantní forma logistických operací 

vysoce závislá na vnějších okolnostech a nákladech, které vznikají v rámci 

obchodních vztahů mezi investicemi a dopravou. Tyto dvě kritické oblasti musí být 

uvedené do souladu, aby mohlo být dosaženo synergického efektu, tedy 

minimalizace nákladů.  

SOUČASNÝ STAV NÁKLADNÍ DOPRAVY V EU A VE SVĚTĚ 

Co se týká vývoje nákladní dopravy v EU a ve světě, největší podíl v globálním 

měřítku má námořní doprava - až 3/5 celkového přepravního výkonu, podíl silniční 

a železniční dopravy je přibližně na stejné úrovni. Výrazná převaha silniční dopravy, 

která je v celé EU, je ve světě poměrně ojedinělá. V USA je převažujícím dopravním 

módem pro nákladní dopravu železnice – podíl je až 43% celkového přepravního 

výkonu, u silniční dopravy je tato hodnota cca 31 % a podíly ostatních dopravních 

módů jsou menší.  Železniční nákladní doprava má největší podíl také v Rusku a 

v Číně. V zemích jihovýchodní Asie má převažující podíl námořní doprava.  

Letecká nákladní doprava je využívána pro přepravu cenného zboží s malým 

objemem a s vysokou přidanou hodnotou. Podíl na přepravním výkonu ve světovém 
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měřítku je velmi nízký, cca 1 %, cena však dosahuje až 40 % z celkové ceny 

přepraveného zboží.  

Významným fenoménem, který zasáhl od 50. let 20. století do nákladní dopravy, 

je kontejnerizace. Nákladní doprava pomocí standardizovaných ISO kontejnerů ve 

svém důsledku způsobila výrazné úspory, zejména při překládce zboží. Kontejnery 

jsou ve vnitrozemí přepravovány nejčastěji po železnici  a    po silnici a v přístavech 

jsou překládány na lodě.  

a) Silniční nákladní doprava je nejvíce používaným dopravním módem v EU, která 

představuje víc než 2/3 celkové tonáže. Rozvoj tohoto druhu dopravy musí být 

v souladu nejen s požadavky na bezpečnost, ale i s ochranou životního prostředí. 

Přepravu zboží pomocí silniční dopravy nelze omezit hranicemi jednotlivých států 

v Schengenském prostoru. Po vstupu dalších států do EU v roce 2004 byl 

zaznamenán nárůst počtu nákladních vozidel na česko-německých (o cca 40%), 

polsko-německých hranic (o cca 30%). Podíl silniční dopravy na celkové nákladní 

pozemní dopravě je stabilní. 

 

Obrázek 1. Modalsplit v EU-28   

Zdroj: [http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad] 

b) Železniční nákladní doprava je druhým nejvíce používaným dopravním 

módem v EU a do budoucna by měla být část náladu převedena ze silnic                   

na železnici. Aby služby mezinárodní a vnitrostátní železniční nákladní dopravy byly 
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konkurenceschopné vůči ostatním druhům dopravy, musí být železniční 

infrastruktura dostatečně kvalitní, rychlá, kapacitní a musí být zajištěno i financování. 

Důležitou podmínkou je i zapojení nejen do evropské sítě TEN-T, ale i do 

Transevropské sítě železniční nákladní dopravy. 

Vytvoření vnitřního trhu v oblasti železniční dopravy, zejména nákladní dopravy, 

základem pro dosažení udržitelné mobility. Pro politiku TEN-T jsou stanovené cíle: 30 

% objemu silniční nákladní přepravy na vzdálenost větší            než 300 km by mělo 

být do roku 2030 převedeno na jiné druhy dopravy, do roku 2050 by tento objem 

měl dosáhnout hodnoty více než 50 %.  

c) Letecká nákladní doprava je čím dál více využívaná, a to nejenom                          

pro přepravu osob, ale i nákladu. V rámci EU existuje iniciativa vytvoření jednotného 

evropského nebe za účelem modernizace a zvýšení bezpečnosti. Zavedení 

optimálních technologií řízení dopravy umožní řešení problémů, které souvisí 

s ekonomickou efektivitou, bezpečností a ohleduplností k životnímu prostředí. 

V budoucnu je však třeba vyřešit nedostačující kapacitu většiny evropských letišť, 

z důvodu zvýšené pravděpodobnosti zdržení při příletu nebo odletu. Majoritní podíl 

veškerého leteckého nákladu (cca 72%) je přepravovaný přes území Německa, 

Francie, Velké Británie, Holandska, Belgie a Lucemburska. Tato skutečnost vedla 

k návrhu evropského projektu vysokorychlostní železniční sítě pro přepravu zboží – 

EURO CAREX.  

d) Vodní nákladní doprava, resp. její vývoj v Evropě vychází z různých podmínek 

na jednotlivých povodích. Vybrané vodní toky jsou propojovány umělými vodními 

kanály a vznikají tak nová dopravní spojení – např. kanál Rýn – Mohan - Dunaj, 

v budoucnu je plánováno propojení Paříže s polským Štětínem, významným 

projektem je i obnova koryta Dunaje v úseku mezi Vídní a Bratislavou nebo 

plánovaný projekt Dunaj - Odra - Labe, tedy propojení Severního, Baltského 

a Černého moře.  

STRATEGIE ROZVOJE NÁKLADNÍ DOPRAVY V ČR 

Jednou ze strategií rozvoje nákladní dopravy v ČR je realizace dopravních 

projektů v rámci tzv. Operačního programu Doprava 2014 - 2020. Zároveň jsou 

respektovány i hlavní strategické cíle Národního rozvojového plánu. Struktura OP 

zahrnuje hlavní prioritní osy, a sice: 



Helena BÍNOVÁ, Jaroslav DLUHOŠ                                                                                ASO.A.7(1)/2016/524-535 

 529 

 infrastrukturu pro železniční a další udržitelnou dopravu (železniční a vodní 

vnitrozemská doprava) v síti TEN-T, a podporu multimodální dopravy 

 silniční infrastrukturu v síti TEN – T a veřejnou infrastrukturu pro čistou 

mobilitu, zejména propojení regionů a významných center,  

 silniční infrastrukturu mimo síť TEN – T, tedy zlepšení dostupnosti regionů a 

zejména zlepšení životního prostředí.  

STRATEGIE ROZVOJE DOPRAVY V EVROPSKÉM PROSTORU 

Operační program Evropa 2020 má za cíl maximalizaci efektivnosti vynaložených 

zdrojů, které budou určeny jenom pro omezený počet prioritních projektů 

největšího významu. Jedná se o strategii pro inteligentní a udržitelný růst, mezi 

záměry patří snížení emisí skleníkových plynů do roku 2020 min. o 20%, zvýšení 

podílu obnovitelných zdrojů na 20%, infrastrukturu pro elektrickou mobilitu, 

inteligentní řízení provozu, snížení emisí CO2 v silniční, letecké a námořní dopravě, 

urychlení realizace strategických infrastrukturních projektů.  

Program TEN-T je určený pro rozvoj transevropské dopravní sítě. Cílem je 

zabezpečení soudržnosti, propojení, interoperability na transevropské dopravní síti 

a dosažení dlouhodobých strategických cílů EU tak, aby bylo dosaženo dostupnosti a 

posílení hospodářské, sociální a územní soudržnosti.  

Síť TEN-T je definována jako dvojvrstvá: globální síť (comprehensive network) 

zajišťuje multimodální propojení všech evropských regionů a měla by být dokončena 

do roku 2050, hlavní síť (core network) je podmnožinou globální sítě, obsahuje 

nejdůležitější transevropské multimodální trasy a měla by být dokončena do roku 

2030. Důraz je kladen na posílení hospodářské soudržnosti mezi jednotlivými 

regiony a státy EU, zlepšení účinnosti dopravy a zajištění přínosů pro konečné 

uživatele.  

Strategický dokument „Plán jednotného evropského dopravního prostoru“ by 

měl zjednodušit přepravu zboží i pohyb osob, tedy odstranit technické, 

administrativní a právní překážky. V námořní doprav „modrý pás“ v mořích okolo 

Evropy zjednoduší formality pro lodě, které plují mezi přístavy EU. V oblasti ochrany 

zboží, které je dováženo ze zemí mimo EU je nutno zvážit přístup založený na 

vyhodnocení rizik. Prosazování uvedeného plánu vyžaduje dodržování pravidel ze 

strany uživatelů i provozovatelů dopravy, zavedení nových technologií a rozvoj 

příslušné infrastruktury. V příštích letech je nutno vytvořit jednotný evropský 
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dopravní prostor odstraněním všech překážek mezi různými druhy dopravy a 

vnitrostátními systémy, případně i podporou vzniku nadnárodních a multimodálních 

provozovatelů. Samozřejmou podmínkou je i prosazování sociálních, 

bezpečnostních a environmentálních pravidel. Výzkum je třeba zaměřit na 

využitelné technologie. Politika EU                     v oblasti rozvoje dopravní 

infrastruktury musí mít společnou vizi i související zdroje v dostatečném množství.  

ROZVOJ NÁKLADNÍ DOPRAVY MEZI ASIÍ  A EVROPOU 

a) Námořní doprava. 

Největšími přístavy v Evropě jsou Rotterdam, Hamburg a Antwerp. 

Rotterdam je největším logistickým a průmyslovým uzlem v Evropě, spojení 

s přístavy v Baltském moři je zajištěno přímořskou dopravou. 

Hamburg je největším německým námořním přístavem a hlavním přístavem pro 

kontejnery. Má nejlepší napojení na evropské vnitrozemské silniční a železniční sítě, 

ať již se jedná o ekonomická centra v Německu, severní, střední a východní Evropy, 

Rakouska a Švýcarska a má nejlépe organizovanou námořní přepravu do všech 

zámořských přístavů. Velmi malá část zboží je přepravována po vnitrozemské vodní 

cestě (cca 2%).   

Přístav Antwerp je důležitým logistickým centrem a zároveň největším 

chemickým a petrochemickým centrem, jedná zejména o distribuci chemických 

produktů. Přístav je zároveň důležitým uzlem na západoevropské síti produktovodů.  

Přístav v Šanghaji na čínském pobřeží leží u delty řeky Yangtze, jsou v něm 

umístěny kontejnerové terminály a je pro Čínu jedním z nejdůležitějších z hlediska 

zahraničního obchodu. 

Nákladní přístav v Singapore má zcela mimořádné postavení  při námořní plavbě 

a je velmi vytížený. Skládá se z terminálů, v kterých probíhají logistické operace všech 

druhů nákladu. Protože Singapore nemá přírodní zdroje, je přístav z hlediska 

ekonomického důležitým zdrojem příjmů.  

b) Letecká doprava. 

Letecká nákladní doprava se pohybuje ve dvou sektorech s regionálními rozdíly. 

Lze však sledovat stálý nárůst leteckého carga, což znamená pozitivní vývoj v 

některých klíčových regionálních ekonomikách. 

c) Železniční doprava. 
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Přeprava zboží po železnici mezi Evropou a Asií má velkou perspektivu, z toho 

důvodu je nutné neustále zlepšovat infrastrukturu a překonat dva základní problémy 

- technické a legislativní, neméně důležitá je i finanční náročnost těchto projektů.  

Transsibiřská magistrála spojuje Asii s Evropou má délku cca 10 tis. km, a slouží 

k nákladní dopravě do ruských přístavů na Dálném východe z asijské tichomořské 

oblasti. Dále je náklad přepravován až do východní a západní Evropy. V současné 

době nefunguje žádné pravidelné železniční spojení s Čínou, s výjimkou vlaků 

organizovaných DB Schenker.   

 

Obrázek 2. Spojení mezi Evropou a Asií - námořní trasa a železniční koridor 

Zdroj: vlastní zpracování 

Do budoucna je zajímavá i trasa koridorem Hedvábné stezky, staré obchodní 

cesty z východního Středomoří až do Číny.  Nová hedvábná cesta je název pro čínsku 

vizi vysokorychlostního železničního spojení mezi EU a Čínou pro osobní dopravu. 

Jednou z možností je však i vybudování nadnárodního koridoru téměř po celém 

území euroasijského kontinentu, který by měl sloužit nejenom k přepravě zboží 

a služeb, ale i k vytváření průmyslových klastrů, nových průmyslových odvětví a 

špičkových technologií.   

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH STRATEGIÍ 

Je třeba porovnat trasy mezi počátečními a koncovými body a vyhodnotit 

důsledky pro obchodní spojení mezi Čínou a Evropou.   
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Leipzig 
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a) Trasa Shanghaj – Hamburg námořní cestou přes Suezský průplav 

Tabulka 1. Spojení Šanghaj – Hamburg námořní cestou 

Trasa Doba přepravy Délka Náklady/1TEU 

Šanghaj - Hamburg 29 dní 20 000 km 500 – 1850 $ 

Zdroj: vlastní zpracování 

b) Trasa Čína – Hamburg námořní cestou přes Nikaragujský průplav 

Jedná se o námořní cestu, plánovanou na základě rozestavěného projektu 

Nikaragujského průplavu, jenž je konkurenčním projektem k Panamskému průplavu, 

protože by jím mohla proplout velká plavidla o výtlaku až 250 tisíc tun, a došlo by ke 

zkrácení doby plutí.  

c) Trasa Čína - Evropa po Hedvábné stezce 

Podle odhadů poroste v dalších letech export nákladu z Asie do Evropy. Jednou 

z možných cest je trasa vedená přes Kyrgyzstán, Uzbekistán, Kazachstán, 

Azerbajdžán a Gruzii až do Evropy. Finanční a časová náročnost této trasy je vysoká, 

takže je stále výhodnější doprava námořní cestou.  

d) Trasa Asie - Evropa po Transssibiřské magistrále 

 Spojuje Moskvu s Vladivostokem v délce 9288 km. V současnosti je důležitá 

zejména z obchodního hlediska. Kapacita je cca 20 tis. kontejnerů/rok a stále roste.  

VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH TRAS 

Jsou srovnány parametry zvolených dopravních módů, a další kritéria. Pro 

ohodnocení pravděpodobnosti ohrožení byla použita stupnice 1 až 5, 

nejpravděpodobnější hrozba má číslo 5. 

Tabulka 2. Parametry železniční a námořní trasy Čína – EU 

 železnice námořní 

Trasa Peking - Hamburg Šanghaj - Hamburk –Suezský průplav 

Délka 9 954 km 20 - 22 tisíc km 

Doba přepravy 15 dní 26 - 35 dní 

Kapacita přepravy 98 TEU tisíce TEU 
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Orientační náklady 3.500 EUR/TEU 500 - 1850 EUR/TEU 

 Zdroj: vlastní zpracování 

Na základě porovnání parametrů v tabulce 2 lze dojít k závěru, že 

z ekonomického hlediska je výhodnější námořní trasa.  

Tabulka 3. Hrozby a kritická místa - Transsibiřská magistrála a námořní cesta 

Identifikovaná hrozba 
Pravděpodobnost 

hrozby 
Příklad souvisící s kritickým místem  

 železnice námořní  

Nejsou splněny 
požadavky na přepravu  

1 1 
Přepravce se zaváže k nesplnitelným 

podmínkám 

Nedokonalost provozně 
-technického řešení 

3  Různé rozchody kolejí na hranicích 

 1 Různé technické vybavení přístavů 

Ohrožení živ. prostředí 2 3 Havárie a kontaminace  

Technická vada 4 1 Nečekaná technická vada  

Negativní klimatické 
podmínky 

5 3 Náhlá změna počasí 

Změna politické situace 3 3 Sankce ze strany ostatních států 

Terorismus 3 5 Teroristické činy 

Konkurenční doprava 2 2 Snížení ceny pro jiný dopravní mód 

Zdroj: vlastní zpracování 

Největší hrozbou pro nákladní dopravu po Transsibiřské magistrále jsou náhlé 

změny klimatických podmínek, pro námořní spojení Čína - Evropa je největší hrozbou 

terorismus, a to zejména v oblasti Adenského zálivu. 

Trasu vedoucí po Hedvábné cestě lze v současnosti jen těžko porovnávat 

s ostatními zvolenými trasami, protože momentálně tato trasa není příliš 

využívaná pro dopravu zboží, zejména z důvodu její rekonstrukce. 

V budoucnu se tato situace může změnit. 

ZÁVĚR 

V tomto článku je uveden pohled na trendy a strategie v logistice a na přepravu 

zboží pomocí různých dopravních módů. Důležité je seznámení s aktuálním stavem 

a budoucím vývojem nákladní dopravy v Evropě a v světě.  Hlavní myšlenkou je 

vyhodnocení jednotlivých strategií přepravy zboží mezi Evropou a Asií a porovnání 
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tras při zohlednění nákladů, vzdálenosti a možnosti kapacity. Na základě hodnocení 

je formulován závěr, že optimální volbou je přeprava nákladu na uvedené trase po 

námořní cestě, protože přepravovaná kapacita je neporovnatelně vyšší než 

u železničního spojení pomocí Transsibiřské magistrály, navíc náklady na přepravu za 

1 TEU po námořní cestě jsou minimální.  

Na základě momentálně dostupných dat lze doporučit sledování rozvoje nových 

mezinárodních plavebních tras. Pozornost je třeba věnovat i rekonstrukci tzv. 

Hedvábné stezky, která představuje propojení jižní části Asie a Evropy s využitím 

železnice. 
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INTRODUCTION 

Air traffic is reputed to be noisy and dirty. Due to being shown like that in the 

media, public is often unwilling to approve any improvements that can increase 

traffic performance. On the other hand, competitiveness of the city and its com-

panies goes down without good availability of air transport. The same goes 

for tourism. It is good to let public know, that not only airlines and aircraft manu-

facturers are combating negative effect of air traffic, but also their neighbor, the 

airport is working on that. 

Main goal of this thesis was to create a complete evaluation strategy that will 

show the relationship of airport and environment to the general public. On the 

other hand, it has to have a good level of expertise, so that a professional can take 

a look at it and find out what are the problematic aspects and what can be done 

to mitigate negative impacts of the airport. 

A few laws describing the relationship of airport and environment will be de-

scribed (of existing infrastructure and from the perspective of planning). The eval-

uation is based on these rules to be fully compatible, so it can theoretically be 

used within legal actions, approving of new investments to airport infrastructure 

and airport reconstructions. 

Basic evaluation categories are created: Noise, emissions, energy consump-

tion, water and soil pollution and waste management. Each of these will have its 

own evaluation conditions. The result will be calculated by weighted average of 

mark received from each category. 

A case study of Poprad – Tatry airport will be created at the end (simulation of 

traffic at the year 2020). The evaluation will be applied in full extent 

and a resulting mark will be calculated. 

RULES 

Many rules and laws govern the relationship between airport 

and environment. From European Union regulations to national laws and 

to resolutions of international organizations like ICAO, ECAC or ACI. These rules 

create a legislative foundation for this evaluation and their requirements will be 

obeyed completely. 
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A. Law nr. 100/2001 Sb. about Environmental Impact Assessment 

The law is based on European Union directives that require assessing envi-

ronmental impact of defined projects. Airport projects are assessed if the airport 

has a runway longer than 2100 meters.(Law nr. 100/2001 Sb.) The law allows a 

dialogue between the public and the project investor. The investor has to take 

public complaints into account. Getting building permission is possible only after 

changing the project to comply with these comments. This secures the mitigation 

of negative environmental impacts. This evaluation basically prepares assessment 

documentation and the general public can find out environmental results of the 

airport all the time, not only during short period of time. 

B. Regulaion nr. 272/2011 Sb. about Health Protection from Negative 

Effects of Noise and Vibration 

Based on EU regulations, this law defines noise levels acceptable for protected 

areas around airports. The levels are different for day time (LAeq,16h = 60dB) and 

night time (LAeq,8h = 50dB). Additionally, airports with more than 50 000 aircraft 

movement per year have to create a report of noise situation of the airport every 

two years. (Regulation Nr. 272/2011) 

C. ECAC Doc 29, 3rd Edition Volume 1+2 – Report on standard method 

of computing noise contours around civil airports  

The document defines correct ways to calculate noise contours of any airport. 

An equation:  

                     

will be used to calculate noise ballast of airports in evaluation (Koblen,I. - 

Szabo, S. - Krnáčová, 2013).  

ENVIROMENTAL IMPACTS OF AIRPORTS 

The evaluation defines different impact categories that will be rated: Noise, 

emissions, energy consumption, water and soil pollution and waste management. 

Each category is described and evaluation criteria are created. There is a demand 

to rate not only the existing condition, but also the steps that an airport took 

to mitigate its negative environmental impact.  

 

(1) 
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A. Noise 

Chapter describes noise impact on inhabitants of areas near airport. This part 

is stated in the ECAC Doc. 29 document. 

 

Figure 1. Noise effects 

(Source: Koblen, I. - Szabo, S. - Krnáčová, 2013) 

Basic noise information is given: what is noise, where does it come 

from (engine noise and aerodynamic noise). A baseline for evaluation is cre-

ated and evaluation criteria are defined. 

B. Emissions 

Same as before, basic information on emissions is given to the reader 

with specifications to air transport. 

Main emissions source are auxiliary power units that are used to produce 

energy for aircraft on ground. Power source will be taken into account, there 

are few possibilities like ground power unit or airport power source. 

Participation in emission lowering programs is necessary. Each program 

and investment into new technology is rewarded with some evaluation 

points. A few projects are mentioned, for example collaborative decision 

making and WheelTug technology. 
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Emission rating is also based on LTO cycle – Landing and Take-off cycle. 

Exact numbers of aircraft emission can be taken from EASA database that 

can be found on https://www.easa.europa.eu/document-library/icao-

aircraft-engine-emissionsdatabank. 

Table 1. LTO Cycle 

Phase Engine thrust (%) Duration (min.) 

Take-off 0,44 0,43 

Climb 0,47 0,46 

Descend 0,47 0,51 

Idle (taxiing) 0,40 0,43 

Source: ECAC, 2005 

C. Energy Consumption 

Energy consumption is rated according to building energy efficiency as 

well as electrical appliance efficiency. New investments are taken into ac-

count. A huge part of evaluation points is given if the airport creates energy 

from renewable sources. 

D. Water and Soil Pollution 

Important part is technical liquid spills prevention and mitigation in case 

a spill happens. As technical liquids, fuel, oils, hydraulic liquid and de-icing 

liquid are taken into account. For example, usage variable ratio of de-icing 

liquid is evaluated.  

E. Waste Management 

Waste management rating will rate percentage of waste separation 

and absolute amount of waste generated. Also, new ways to decrease the 

amount produced will be rewarded. 

EVALUATION 

The target is to create rating that will have output simple enough 

for general public. Professionality and professional relevance is required. 

Final rating will be given as a single mark calculated through weighted aver-

age from partial marks given for each category of environmental impact: 

Noise, emissions, energy consumption, water and soil pollution and waste 
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management each will have its own rating. This categories have to be quan-

tified so that a reasonable output will be possible. Each will have a quantity 

to create a ratio and therefore it will be able to compare different airports 

and create evaluation criteria for this aspect. 

Each category will be rated on its own with maximum of 100 points. The-

se points will be given accordint to aircraft performance in said category. 

Final mark will be calculated from partial ones using weighted average as 

seen in (2):  

(A*10 + B*5 + C*3 + D*2 + E*5) / 25                                                      (2) 

A. Noise 

First part of noise evaluation is based on number of noise protection area 

inhabitants. Equations for day and night time are created according 

to Regulation nr. 272/2011 Sb. limits and noise contours based on ECAC Doc. 

29 document. To make this evaluation more complex, another equation is 

created for a different methodic of noise impact calculation. This methodics 

does not divide the 24 hour period into day and night time, but has a 55dB 

limit for 24 hours. 

Evaluation takes into account traffic restrictions and step the airport take 

to mitigate negative noise impact such as satellite navigation usage 

and night time restrictions. 

B. Emissions 

The rating in emissions category is based on taxiway infrastructure, stand 

quality and on setting different landing fees for aircraft according to their 

emission category (emission category of their engine). 

Ground vehicle types are taken into account as well as the transport type 

that connects the airport to its city. 

Emission reducing programs and technologies are also point relevant, 

programs like Airport Carbon Accreditation or Airports Going Green were 

mentioned, as well as new technologies like WheelTug or CDM (Collabora-

tive Decision Making). 
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C. Energy consumption 

Energy consumption is divided into three subcategories: electricity con-

sumption, building energy efficiency and renewable sources of energy. 

Electricity consumption is calculated using one of two methods: either by 

using new investments or by calculating efficiency of appliances. In case 

of investments, improvements in efficiency are calculated. In case 

of appliance efficiency, efficiency labels are used to calculate efficiency of all 

appliances on the airport. 

Building energy efficiency is calculated based on law 406/2000 Sb. Final 

rating is calculated as weighted average of building efficiency and its area 

As for renewable sources of energy, it is important that the airport 

at least starts to build infrastructure to use them. Points are added according 

to what part of energy used the airport creates from these sources (using 

wind turbines, solar panels and photovoltaic cells and others). 

A. Water and soul pollution 

Two main sub categories here, one is how the airport is prepared 

to handle liquid spills and what is done to prevent them, the rest is calculat-

ed on absolute number of liquid spills in the last 5 years. 

B. Waste management 

Rating is based on percentage of separated waste as well as absolute 

amount of garbage produced at the airport site. To earn the full point gain, it 

is necessary to start at least one other program to reduce waste produced, 

e.g. composting. 

CASE STUDY WITH FULL EVALUATION OF AIRPORT 

A case study of the Airport Poprad – Tatry in the year 2020 (as simula-

tion) will be carried out. Each of the aforementioned categories is given its 

evaluation and a final result is calculated in the end of the paper. 

Table 2. Simulated Traffic on Poprad – Tatry Airport 

Year 2016 2017 2018 2019 2020 

PAX 
91 

452 
113 
256 

129 
158 

135 
368 

172 
458 

Movs. 7 6 7 7 7 
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211 985 325 564 785 

Source: Authors 

Noise contours were calculated based on ECAC Doc 29 along with 

an estimate of number if inhabitants inside these contours. Noise abatement 

procedures were described and for the category of noise, the airport was 

awarded with 67 points. 

Category emissions was rewarded with only 22 points. There is need 

to use APUs for standing aircraft and the airport lacks necessary taxiway 

infrastructure. Aircraft have to taxi on the runway. In addition, the airport 

does not participate in any emission lowering program and there is only 

a bus line connecting the airport to the city centre. 

Energy consumption was rewarded with 67 points. The airport invested 

in renewing appliances and its building efficiency is sufficient. On the other 

hand, it does not use renewable energy sources. 

Water and soil pollution was rewarded with 50 points. There was 

no liquid spill in the last 5 years, but there is a minor shortness in prevention 

(not enough training and prevention). The airport does not have a variable 

ration de-icing vehicle which leads to extensive use of de-icing liquid and this 

liquid is then spout into environment. 

Waste management was rewarded with only 38 points. This was caused 

mainly by low amount of garbage separated (only 45%). However, the air-

port produces fairly low amount of garbage on passenger and it does have 

a composting place. 

Final result is 54,44 points, which means final mark D. Based on the size 

of the airport, this is an acceptable result that gives opportunities to improve 

performance in categories that were rewarded with low point gain. 

CONCLUSION 

The aim of this research was to establish criteria for evaluation of airports 

enviromental impact. Criteria were set in compliance with current situation. 

In this case, it is very difficult to change things such as the location of airport 

near habitated areas. Another issue is to change airports precautions which 

leads to decrease of negative impact to environment. On the other side, 
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criteria standards are well set to motivate airports to work on its influences 

on environment in a complex manners in order to decrease negative exter-

nalities in all evaluated categories over long period of time. 
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Joanna Rak, O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku,  
Wydawnictwo von Borowiecky, Radzymin 2013, ss. 294. 

Komunikacja polityczna, stanowiąca część komunikacji społecznej, dotycząca 

sfery polityki publicznej, jest procesem wymiany informacji pomiędzy liderami 

politycznymi, mediami oraz obywatelami. Jest znaczącym elementem polityki, 

której istotną i nierozłączną częścią jest sam język. Wraz z rozwojem środków 

masowego przekazu, język polityki stawał się coraz bardziej rozpowszechniony,  

a media masowe przekształcały się w pełnoprawny podmiot komunikowania poli-

tycznego, o statusie porównywalnym do pozostałych zorganizowanych podmio-

tów politycznych1. 

Problematykę języka polskiej polityki próbuje analizować Joanna Rak. Pomimo 

niewątpliwego znaczenia podjętych zagadnień, monografię wypełnia głównie 

jałowe przytaczanie przykładów użycia idiomatyzmów. Związki frazeologiczne, 

stanowią istotny element opisu języka, ponieważ nie tylko tworzą wyrażenia 

i zdania syntaktyczne, ale także wymagają traktowania jako samodzielne jednostki 

leksykalne2. Jednakże w skład języka polskiej polityki, stanowiącej instrument kie-

rowania wrażeniem, nie wchodzą jedynie idiomatyzmy obrazujące komunikacyjne 

zachowania niewerbalne, a z pewnością nie są one najistotniejszym z czynników 

wpływających na język polityki3. Z tego względu wątpliwość budzi już sam tytuł 

publikacji. Jego pierwszy człon O kierowaniu wrażeniem, jest jednocześnie tytułem 

najkrótszego, piątego rozdziału monografii, podobnie jak drugi element Język 

                                                           
1
 M. Kolczyński, Strategie komunikowania politycznego, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Śląskiego, Katowice 2007, s. 23. 
2
 S. Urbańczyk i M. Kucała (red.), Encyklopedia języka polskiego, Zakład Narodowy 
im. Ossolińskich, Wrocław 1999, s. 138. 
3
 Pod tym względem, w polskiej literaturze znajdują się bardziej godne uwagi pozy-

cje, m.in. A. Siewierska-Chmaj Język polskiej polityki: politologiczno-semantyczna 
analiza expose premierów Polski w latach 1919-2004, Wyższa Szkoła Informatyki  
i Zarządzania, Rzeszów 2006, A. Figiel, Języki IV RP: podziały społeczno-polityczne  
w dyskursie polityki, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Nauk Społecznych Uniwersy-
tetu im. Adama Mickiewicza, Poznań 2009. 
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polityki polskiej po 1989 roku, stanowiący jednocześnie tematykę rozdziału pierw-

szego. W tym miejscu warto wspomnieć, że J. Rak podzieliła publikację na osiem 

części: Język polityki polskiej po 1989 roku, Idiomatyzmy obrazujące zachowania 

niewerbalne, Proweniencja idiomatyzmów obrazujących zachowania niewerbalne, 

Typologie i klasyfikacje idiomatyzmów obrazujących zachowania niewerbalne, 

O kierowaniu wrażeniem, Funkcje idiomatyzmów obrazujących zachowania nie-

werbalne w języku polityki, Szczególne znaczenie idiomatyzmów obrazujących 

zachowania okulestyczne, Defrazeologizacja w języku polityki. Wyłączając rozdział  

I i V, monografia koncentruje się jedynie na związkach frazeologicznych. 

Wydaje się również, że struktura pracy została nieprawidłowo dobrana. Roz-

działy od II do IV oraz VI i VII mogłyby stanowić podrozdziały jednej całości doty-

czącej idiomatyzmów. Konstrukcja zbudowana przez autorkę, jest zatem niedopa-

sowana do tytułu lub to on nie jest należycie dostosowany do treści monografii. 

Trudnym do oceniania jest fakt, czy autorka w zamierzony czy też niezamierzony – 

a raczej przemyślany sposób – dokonała takiej deformacji. Możliwym jest, iż był to 

celowy zabieg, mający przyciągnąć uwagę potencjalnego Czytelnika. Jednakże, już 

w spisie treści, odbiorca może zauważyć, że J. Rak, poprzez zniekształcenie tytułu 

zaburzyła odbiór treści całej publikacji. Czytelnik czego innego spodziewa się od-

najdując monografię, a na co innego natrafia w trakcie lektury. Badacze zaintere-

sowani problematyką idiomatyzmów mogą skorzystać ze znacznie bardziej szcze-

gółowych i wnikliwych pozycji, podchodzących do tej sfery języka w sposób kom-

pleksowy, wskazanych z resztą licznie przez samą autorkę. Zatem badacze zainte-

resowani holistycznym ujęciem języka polskiej polityki po 1989 roku, przywabieni 

tytułem, nie odnajdą w publikacji oczekiwanych treści. Z kolei, eksploratorzy pro-

blematyki związków frazeologicznych i ich użycia, odnajdą w recenzowanej pozycji 

bardzo ubogie źródło poznawcze. 

Publikacja J. Rak, choć na pozór poprawna pod względem metodologicznym, 

po głębszej analizie ujawnia liczne błędy. Pomimo przyjęcia granic czasowo-

przestrzennych, nie wiadomo jaki jest ich cel. Ustanowienie początku badań na rok 

1989, pozbawione jest głębszych przyczyn, bowiem autorka mogłaby przyjąć jaką-

kolwiek inna datę wprowadzającą, np. rok 1995, a sama treść monografii nie ule-

głaby istotnej zmianie. Pomimo że autorka wskazuje, iż: „Po roku 1989 zainicjowa-

no w Polsce proces wprowadzania życia politycznego reguł demokratycznych (…) 

rządzeni stali się równoprawnym podmiotem komunikacji politycznej oraz działań 
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publicznych. Skutkiem tego było pojawienie się ogromnych oczekiwań społecz-

nych związanych z następującymi przemianami, a także nierzadko, 

z przyjmowaniem postaw roszczeniowych względem państwa, czego objawy są 

dostrzegalne w powstających komunikatach politycznych”4, to jednak przedsta-

wione uwarunkowania nie przekładają się na prezentowane w monografii bada-

nia. Świadczy o tym w szczególności fakt, że data użyta w tytule nie pada ani razu 

w zakończeniu. Istotność roku 1989, z punktu widzenia historii Polski, nie powodu-

je, że jest ona relewantnym odnośnikiem, którego należałoby użyć już w samym 

tytule publikacji. Zachęcający czytelnika tytuł jest bowiem mylnym złudzeniem, 

pozbawionym głębszego sensu. Brak określenia kryteriów doboru cezury czaso-

wej, obniża nie tylko wartość naukową monografii, ale także utrudnia odnalezienie 

w niej ważkiej poznawczo problematyki. Ciekawym zabiegiem byłoby włączenie  

w zakres monografii zmian jakie zaszły w języku polskiej polityki po 1989 roku, 

związanej ze zmianą władz politycznych w tym okresie. Niemniej jednak, autorka 

nie dostrzegła takiej możliwości. Wymagałoby to przekonstruowania założeń me-

todologicznych oraz teoretycznych, w efekcie powiększając znacząco obszar ba-

dawczy. J. Rak obrała jednak prostszą drogę, koncentrując się na wyliczaniu fraze-

ologizmów, używanych nie tylko w języku polityki, ale w całej przestrzeni publicz-

nej. Wydaje się, że powyższe zastrzeżenia wynikają z błędnych założeń poczynio-

nych przez autorkę we wczesnym etapie badań, bądź właśnie z chęci ich uprosz-

czenia.  

Już we wstępie J. Rak stwierdza, że „przedmiotem książki są występujące w ję-

zyku polityki frazeologizmy obrazują zachowania niewerbalne”5, a więc nie cały 

język polityki, a jedynie jego niewielki fragment, co rozmija się z tytułem publikacji. 

Ponadto, autorka w niewystarczający sposób weryfikuje zawarte we wstępie hipo-

tezy. Przykład stanowi założenie, że idiomatyzmy obrazujące zachowania niewer-

balne wykorzystywane są do realizacji celów relewantnych politycznie. Umiesz-

czenie w zakończeniu stwierdzenia „(..) językowi polityki przypisuje się tak szcze-

gólne znaczenie z uwagi na zawarty w nim potencjał do realizacji relewantnych 

politycznie celów założonych przez podmioty”6, nie jest zabiegiem wystarczającym 

                                                           
4
 J. Rak, O kierowaniu wrażeniem. Język polityki polskiej po 1989 roku, Wydawnictwo 

von Borowiecky, Radzymin 2013, s. 32. 
5
 Ibidem, s. 12. 

6
 Ibidem, s. 245. 
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dla potwierdzenia sformułowanej hipotezy. Oprócz tego, wątpliwości budzi dobór 

materiałów: blogów politycznych, portali i serwisów społecznościowych, prasy 

i czasopism7. Autorka nie motywuje zestawu pierwotnych materiałów analizy. 

Kwestia tak pociąga za sobą akcydentalną selekcję przykładów, którymi nasycona 

jest monografia, często mających bardzo „luźny” związek z językiem polskiej poli-

tyki, wyrwanych z kontekstu wypowiedzi, powodujących rozmycie przyjętego 

przez autorkę przedmiotu badań.  

Należy również wskazać, że sama struktura monografii jest źle skonstruowana, 

wprowadzenie jest nazbyt rozbudowane: opis najkrótszego rozdziału I (s. 25-41) 

zajmuje stronę, podczas gdy najobszerniejszy w treści, rozdział IV (s. 91-145), nie-

wiele więcej. Ponadto wprowadzenie liczy tyle samo stron co rozdział I (16). Roz-

działy II i V, nawiązujące bezpośrednio do tytułu, stanowią łącznie niewiele ponad 

trzynaście procent całości opracowania. Najobszerniejszą część pracy, po rozdziale 

IV Typologia i klasyfikacje idiomatyzmów obrazujących zachowania niewerbalne, 

zawierającym „wyliczankę” frazeologizmów, stanowi bibliografia licząca czterdzie-

ści cztery strony. Wątpliwości co do samej struktury monografii budzi zaledwie jej 

pięciostronicowe zakończenie, bardzo ubogie we wnioski. Ponadto autorka nie 

przyłożyła należytej uwagi do celu badań, a więc i do weryfikacji hipotez. Jak już 

zostało wspomniane, pomimo przyjęcia określonych granic czasowo - przestrzen-

nych, ustanawiających początkiem badań rok 1989, w zakończeniu brak jakichkol-

wiek odwołań do tej daty. 

W rozdziale pierwszym autorka, choć wykazała się wystarczającą znajomością 

literatury przedmiotu, szczególnie w zakresie przytaczania jej w przypisach, nie 

rozwinęła w sposób wyczerpujący problematyki, a co ważniejsze, nie wniosła 

wkładu naukowego w podjęta problematykę. Pomimo licznych przywołań, brak 

jest odpowiednich do przedmiotu badań interpretacji, w szczególności krytyczne-

go oglądu dotyczącego języka polskiej polityki po 1989 r. Rozdział II J. Rak przezna-

czyła na konceptualizację idiomatyzmów obrazujących komunikacyjne zachowania 

niewerbalne. Kolejne rozdziały koncentrują się w całości na przytaczaniu przykła-

dów, dostępnych powszechnie w Internecie i innych mediach. Wypełnienie mo-

nografii pięćdziesięcioma pięcioma stronami (rozdział V) enumeracji idiomaty-

zmów obrazujących komunikacyjne zachowania werbalne, wg nazw części ciała 

                                                           
7
 Ibidem, s. 15. 
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oraz emocji, których dotyczą, jest dla Czytelnika zabiegiem nużącym i nie wnosi nic 

interesującego8. Aby je znaleźć wystarczy sięgnąć do licznych słowników9. Wydaje 

się zatem, że jest to zabieg niepotrzebny, a miejsce tak licznych przykładów, mo-

głaby z powodzeniem zastąpić treść merytoryczna. 

Nadmierne rozszerzenie zakresu monografii spowodowało, że traci ona  

w znacznym stopniu na swoim przekazie, bowiem 294 strony skrywają aż siedem 

rozdziałów, z czego większość stanowi mechaniczna, wybiórcza analiza, skoncen-

trowana wokół wyliczeń idiomatyzmów obrazujących komunikacyjne zachowania 

niewerbalne. 

Zdaniem badaczy, język polskich polityków jest wulgarny i niegramatyczny, zaś 

politycy są najgorzej wysławiającą się grupą społeczną10. Postępuje brutalizacja 

debaty politycznej, a w konsekwencji języka polityki, czemu autorka poświęcała 

zbyt mało miejsca, a co za tym idzie nie ukazała prawidłowości ewolucji języka 

polskiej polityki po 1989 r. Badanie języka przedstawicieli ugrupowań politycznych 

i osób uczestniczących w debacie politycznej, stanowiłoby istotny wkład w opisa-

nie języka polskiej polityki. Jednak autorka koncentruje się wyłącznie na związkach 

frazeologicznych. Wydaje się również, że J. Rak w nieznacznym stopniu zauważa, 

że stwierdzenia polityków i innych uczestników komunikacji politycznej są często 

przemyślane, a nawet wcześniej przygotowane. Z tego względu, takie związki fra-

zeologiczne wplatane w wypowiedzi mogą stanowić celowe narzędzie realizacji 

określonego zamiaru. Jest to związane z mediatyzacją polityki, która doprowadziła 

do rewolucji w świecie elit politycznych i zmusiła polityków do nabycia umiejętno-

                                                           
8
 Vide Krótki raport o języku polityków początku XXI wieku. 

9
 M.in. S. Bąba, G. Dziamska, J. Liberek, Podręczny słownik frazeologiczny języka 

polskiego, Wyd. 1, 3 dodr. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998; A. Kłosiń-
ska, Słownik frazeologiczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006; A. Kło-
sińska, E. Sobol, A Stankiewicz (oprac.), Wielki słownik frazeologiczny PWN 
z przysłowiami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009; R. Lebda, Wielki 
słownik frazeologiczny, pod red. Arkadiusza Latuska, Krakowskie Wydawnictwo Na-
ukowe, Kraków 2008; P. Müldner-Nieckowski, Wielki słownik frazeologiczny języka 
polskiego: wyrażenia, zwroty, frazy, Świat Książki, Warszawa 2003; D. Podlawska, 
M. Świątek-Brzezińska, Słownik frazeologiczny języka polskiego, Wyd. 5., Wydawnic-
two ParkEdukacja, Bielsko-Biała; Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 2009; S. 
Skorupka, Słownik frazeologiczny języka polskiego, T. 1, A-P oraz T. 2, R-Ż, Wiedza 
Powszechna, Warszawa 2002. 
10

 Ibidem, s. 91-145. 



  

 550 

ści komunikowania się ze społeczeństwem za pośrednictwem mediów. Z kolei dla 

rosnącej liczby środków masowego przekazu, w tym również tych internetowych, 

przedmiotem zainteresowania stają się treści sensacyjne, często wulgarne, przy-

kuwające uwagę odbiorców. J. Rak, podejmując badania nad językiem polskiej 

polityki po 1989 r., pominęła również wpływ ekspansji Internetu na procesy ko-

munikowania społecznego, w tym politycznego11. 

Rozbudowany w treść wstęp sugeruje, że Czytelnik odnajdzie w książce pokła-

dy nieodkrytej dotychczas wiedzy. Nic bardziej mylnego. W kolejnych rozdziałach 

znajdujemy jedynie powielenie dotychczasowej literatury, wzbogacone „wycin-

kami” z Internetu, które każdy z jego użytkowników, mógłby bez problemu odna-

leźć wpisując w wyszukiwarkę dany frazeologizm. Czytelnik poszukujący interesu-

jącej lektury, dotyczącej języka polskiej polityki po 1989 roku, zwiedziony nazwą 

monografii, odnajdzie w niej głównie liczne enumeracje idiomatyzmów. 

Należy zatem stwierdzić, iż książka jest niewielka nie tylko gabarytowo, ale 

również uboga w nowe treści poznawcze. Czytelnik, na skutek zbyt rozbudowane-

go wstępu zniechęca się już na początku lektury. „Przenaukowienie” stosowanego 

w pewnych fragmentach języka wskazuje, że kolejne mogłyby oferować coś nad 

wyraz odkrywczego. Jednakże ostatecznie autorka nie zdołała zaprezentować 

holistycznej wizji języka polityki polskiej po 1989 r., co potwierdza ubogie we wnio-

ski zakończenie.  

Joanna Rak wielu nieścisłości mogłaby zapewne uniknąć, gdyby przed przystą-

pieniem do badań bardziej skrupulatnie je zaprojektowała i odpowiednio przemy-

ślała strukturę monografii. Z całą pewnością, w niektórych momentach irytujące 

jest przyjmowanie przez autorkę perspektywy „odkrywcy”, dostrzegającego wile 

nowego wśród obszernego zakresu literatury. Skonstruowana przez J. Rak mono-

grafia, przypomina konstrukt na wzór fuzji poradnika językoznawczego, opartego 

na analizie części typologii idiomatyzmów obrazujących komunikacyjne zachowa-

nia niewerbalne z wybiórczymi przykładami powielonymi z Internetu oraz materia-

łów, których doboru autorka nie ujawnia. 

Należy zatem wskazać, że książka w znacznym stopniu jedynie powiela istnieją-

ce już źródła, aniżeli wzbogaca polskojęzyczną literaturę naukową. Dobór tytułu 

                                                           
11

 Vide W. Schulz, Reconstructing Mediatization as an Analytical Concept, „European 
Journal of Communication” 2004 19(1) , s. 87-101. 
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wprowadza Czytelnika w błąd i w żaden sposób nie odpowiada zawartości mono-

grafii. Jest to kolejna publikacja wnosząca niewiele nowego do dorobku naukowe-

go zarówno w zakresie językoznawczym, jak i politologicznym. Na uwagę zasługuje 

jedynie dołączenie do monografii obszernej bibliografii. Osobom zainteresowa-

nym głównie kwestiami idiomatyzmów, może ona posłużyć jako pomoc w przed-

miotowych badaniach. Chęci i zamierzenia autorki, nie przełożyły się na wartość 

monografii. Cechuje ją chaotyczność, niespójność i niska jakoś naukowa. Z tego 

względu nie polecam pozycji Joanny Rak Czytelnikom zamierzającym odnaleźć  

w niej kompleksową analizę języka polskiej polityki po 1989 roku. 
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SPRAWOZDANIE z XV Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli i Wychowaw-
ców  „W trosce o kształt polskiej edukacji. Jakiej reformy potrzeba szkole?” 

Pod takim hasłem odbyła się XV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wycho-

wawców w dniu 12 marca 2016 r. zorganizowana przez Katedrę Pedagogiki Chrze-

ścijańskiej KUL wraz z Fundacją Servire Veritati Instytut Edukacji Narodowej na Kato-

lickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. 

XV Ogólnopolska Konferencja Nauczycieli i Wychowawców odbyła się 12 marca 

b.r. w Auli nr 408 Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 

z udziałem Pani Anny Zalewskiej - Ministra Edukacji Narodowej i władz wojewódz-

twa lubelskiego. Głównym celem konferencji było ukazanie problemów, z jakimi 

spotykają się w obecnych czasach nauczyciele, a także wskazanie celów pracy 

współczesnego pedagoga. Była to wyjątkowa okazja zarówno dla środowiska na-

uczycielskiego, jak i akademickiego do spotkania wybitnych pedagogów oraz wza-

jemnej wymiany doświadczeń i pomysłów. Uczestnicy konferencji mieli też możli-

wość do zapoznania się z istotnymi informacjami nt. planowanych zmian w oświacie 

oraz zadawania pytań Pani Minister. 

Wśród władz województwa znaleźli się: dr hab. Przemysław Czarnek - wojewoda 

lubelski, Krzysztof Grabczuk wicemarszałek woj. lubelskiego i Teresa Misiuk - kurator 

oświaty w Lublinie. W konferencji uczestniczyli także przedstawiciele władz Krajowej 

Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ ”Solidarność”, pracownicy naukowi KUL  

i UMCS, pracownicy kuratoriów, dyrektorzy placówek oświatowych, nauczyciele 

oraz samorządowcy, jak również prezesi fundacji i członkowie licznych regionalnych 

stowarzyszeń i organizacji pozarządowych. 

Konferencję poprzedziło spotkanie pani minister z władzami uczelni i briefing 

prasowy zorganizowany przez wojewodę lubelskiego.  

Uroczystego otwarcia konferencji zatytułowanej: W trosce o kształt polskiej edu-

kacji. Jakiej reformy potrzeba szkole? dokonał o. dr hab. Marcin Tkaczyk OFMConv., 

prof. KUL Prorektor ds. Nauki i Rozwoju KUL.  
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Oczekiwany „czas otwartego mikrofonu z udziałem Pani Minister” poprzedzony 

został wykładem akademickim wygłoszonym przez prof. Henryka Kieresia. Jego 

wypowiedź dotyczyła ideowego tła reformy edukacji. Profesor z niezwykłą precyzją 

wskazał na ideowo-poznawcze tło sporu o edukację i przyczyny konieczności nie-

ustannych jej reform. Przestrzegał przed upaństwowieniem edukacji w trzech od-

słonach, a także skupił uwagę audytorium na takich zagadnieniach jak: człowiek a 

edukacja, problem cywilizacji a problem edukacji, filozofia a problem edukacji. Pod-

kreślił znaczenie edukacji oraz ukazał skutki popadania w idealizm filozoficzny mani-

festujący się w formie różnorakich utopi, walce z religią, popadaniu w ateizm, socja-

lizm, liberalizm, konsumizm, faszyzm i nazizm. Ponadto w swoim przemówieniu 

profesor przestrzegał słuchaczy przed etatyzacją oraz biurokracją. Wychodząc od 

założeń filozoficznych przedstawił charakter ogólnie pojmowanej reformy edukacyj-

nej. Po wprowadzeniu audytorium w problematykę kształtu systemu oświaty oraz 

roli, jaką spełnia reforma w rozwoju polskiej edukacji, możliwa była dalsza analiza 

tematu konferencji. 

Wystąpienie Minister Edukacji Narodowej Anny Zalewskiej było niezwykle istot-

nym punktem spotkania. Zaprezentowała ona Założenia i plany reformy, a także 

założenia projektu ustawy reformującej szkolnictwo. Szefowa resortu wyekspono-

wała ważność promowania nauki historii i języka ojczystego wśród dzieci i młodzieży, 

a także kształtowanie odpowiednich postaw aksjologicznych. Pani minister poruszyła 

także kwestie dotyczące planu reform obejmujących pracę oraz pensum pedago-

gów. Po wnikliwej analizie współczesnego szkolnictwa, prelegentka wyznaczyła kon-

kretne cele i propozycje reform na najbliższe lata.  

Bardzo intensywny „czas otwartego mikrofonu” umożliwił zadanie niezwykle 

istotnych pytań dotyczących obrazu współczesnej edukacji i rzeczywistości zarówno 

szkolnej jak i akademickiej. Czas ten dał uczestnikom nadzieję na zmiany w edukacji 

opartej na pragnieniu dobra w wymiarze zarówno indywidualnym jak i społecznym. 

Po przerwie, w drugiej części konferencji odbyła się trwająca ponad dwie godziny 

dyskusja panelowa poświęcona głównym wyzwaniom współczesnej szkoły. Dyskusja 

prowadzona była przez prof. KUL dr hab. Lucynę Dziaczkowską. Wprowadzeniem do 

debaty było sześć wystąpień tematycznych dotyczących: Wokół zmiany podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej - s. prof. dr 

hab. M. Loyola Opiela (KUL); Co dalej z gimnazjami i edukacją ponadgimnazjalną? – 

mgr Teresa Misiuk– (lubelski kurator oświaty); Co przeszkadza w efektywnej pracy 
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nauczyciela? – mgr Małgorzata Sagan (Gim. nr 16); Oczekiwane orientacje w zakre-

sie kształcenia zawodowego nauczycieli – ks. prof. dr hab. Adam Maj (KUL); Sposoby 

wspierania ucznia w oparciu o zasoby indywidualne – mgr Aneta Fudali (KUL); Bu-

dowanie autorytetu nauczyciela i wychowawcy – prof. dr hab. Alina Rynio (KUL). 

Dopełnieniem tej części dyskusji były dopowiedzenia i pytania uczestników, jak 

również niezwykle bogata ekspozycja plakatowa, w której zaprezentowano osiem-

naście tematów: Uczniowskie pasje i zainteresowania w procesie edukacji – mgr  

D. Ledworuch; Altruizm młodzieży licealnej – mgr E. Panecka; Jak pomóc dziecku z 

zespołem Aspergera? –dr A. Szudra-Barszcz; Edukacja patriotyczna – ks. dr S. Dyndał; 

Innowacje w zakresie edukacji języka angielskiego – dr A. Sowińska; Integralna eko-

logia w nauczaniu Papieża Franciszka – dr M. Parzyszek; Funkcje blogów interneto-

wych w życiu młodzieży – mgr M. Dorota; Uczenie przedsiębiorczości społecznej – 

mgr A. Fudali; Zalety edukacji domowej i ryzyko trudności – dr A. Lendzion; Kulturo-

twórcza funkcja szkoły – mgr I. Jabłońska; Współpraca rodziców i nauczycieli - pro-

blem (nie) współczesny – dr hab. D. Opozda, mgr J. Marcinkowska; Osierocone dziec-

ko a trudności w nauce – mgr E. Mulawa „Sposoby „na trudne dzieci – mgr A. Bies; 

Portale społecznościowe a poczucie samotności młodzieży – mgr A. Roczniak; Rola 

nauczyciela w kształtowaniu postaw prospołecznych uczniów – mgr P. Leśniak; Jak 

pracować   z uczeniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?– mgr M. Leśniak; 

Wspomaganie rozwoju dzieci nieśmiałych – mgr E. Okrutna; Wychowanie integralne 

wobec współczesnych duchowych zagrożeń dzieci i młodzieży- dr M. Łobacz. 

 

Sprawozdanie przygotowała 

dr Agata Sowińska 
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Redakcja przyjmuje do druku te prace, 

które zostaną uznane przez recenzentów i 

redaktorów za właściwe po względem 

tematyki, stanowiące oryginalny wkład do 

postępu w nauce lub posiadają pożądane 

walory dydaktyczne (szkoleniowe). Autor 

otrzymuje z redakcji zawiadomienie o 

przyjęciu bądź odrzuceniu pracy. Korekty 

tekstu dokonuje pierwszy autor lub jeden 

ze współautorów. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do doko-

nywania zmian dotyczących stylistyki, na-

zewnictwem i skrótów oraz poprawek 

wersji w języku angielskim - bez uzgodnie-

nia z autorem. 

Artykuł należy zredagować poprawnie pod 

względem stylistycznym, zgodnie z obowią-

zującą pisownią i nazewnictwem. Zastoso-

wane skróty winny być wyjaśnione w tek-

ście. 

Prace niezakwalifikowane do druku nie są 

odsyłane.  

W przypadku prac współautorskich nie-

zbędne jest nadesłanie oświadczenia o 

procentowym udziale poszczególnych 

Autorów. 

Prace należy nadsyłać w formacie word.doc 

(word.docx) na adres: biglow-

na@wsbip.edu.pl oraz w 2 egzemplarzach 

wersji papierowej (nie podlegają zwrotowi 

Autorom) na adres redakcji wraz z pismem 

przewodnim, zawierającym oświadcze-

niem, że nie była ona publikowana w innym 

czasopiśmie. 

Wymogi ogóle i techniczne przygotowania 

prac Prace oryginalne: objętość nie powin-

na przekraczać 12 stron maszynopisu, 

wliczając w to stronę tytułową, streszcze-

nie, słowa kluczowe, tekst właściwy i pi-

śmiennictwo; Sprawozdania ze zjazdów i 

recenzje: objętość – 2 strony.  

Materiał do publikacji powinien być przygo-

towany zgodnie z zasadami procesu wy-

dawniczego obowiązującego w redakcji.  

Tekst pracy, wielkość tabel i rysunków 

powinny być przygotowane zgodnie z sza-

blonem formatu przygotowanym przez 

redakcję.  

Obowiązujący układ artykułu 

Imię i nazwisko – czcionka Calibri Light, 10 

pkt, pogrubiona, wielkie litery 

Tytuł artykułu w języku polskim – czcionka 

Calibri Light, 13 pkt, pogrubiona, wielkie 

litery, wyśrodkowane, interlinia wielokrot-

nie 1,15, odstęp przed 24 pkt, po 12 pkt 
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Streszczenie pracy - w języku polskim (od 

600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – 

należy podać do 5 słów – czcionka Calibri 

Light, 9 pkt, wyjustowane, interlinia wielo-

krotne 1,15, odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Tekst główny pracy – powinien obejmować 

wstęp, cel i metody badawcze, wyniki (dys-

kusję), wnioski (lub podsumowanie), spis 

literatury – czcionka Calibri Light 11 pkt, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 

pkt, po 3 pkt. 

Kolejne akapity należy rozpoczynać wcię-

ciem 1,0 cm. 

Tytuły tabel, wykresów, rysunków, map itp. 

powinny być podane zarówno w języku 

polskim jak i angielskim, a ich numery cy-

frami arabskimi – czcionka Calibri Light 9 

pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 12 

po 6 pkt; źródło – czcionka Calibri Light 9 

pkt – interlinia wielokrotne 1,15, – przed 6 

po 12 pkt. Tekst tabeli czcionka Calibri Light 

9 pkt – interlinia pojedyncza, – przed 0 po 0 

pkt; 

Piśmiennictwo – przy powoływaniu się w 

tekście na publikacje innych autorów poda-

jemy w nawiasach nazwisko, rok oraz stro-

nę w układzie chronologicznym [Dziekański 

2012, Olak 2013] lub zdaniem Pawlik 

[2011], [Kowalski (red.) 2013, 34], [Anonim, 

Pierwszy 2003, 45], [OECD 2010, 45], 

[OECD 2010, http://www.oecd...], [Ustawa 

z 17 grudnia 2004], [http://www.onet.pl/] – 

czcionka Calibri Light 10 pkt; interlinia wie-

lokrotne 1,15, – przed 3 po 3 pkt 

Wykaz literatury należy umieścić na końcu 

artykułu. Literatura – wykaz piśmiennictwa 

należy zestawić w porządku alfabetycznym 

– czcionka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, 

odstęp przed 3 pkt, po 3 pkt 

Kowalski J. (red.), Rola polityki regionalnej w 

gminie, Wyd. UJK w Kielcach, Kielce 

2012. 

Anonim T., Pierwszy T., (red.), Zarządzanie, 

PWN, Warszawa 2003. 

OECD, Strategia Zróznoważonego Wzrostu, 

2010, http://www.oecd-ilibrary.org 

(12.02.2013). 

Ustawa z 17 grudnia 2004 r. o odpowie-

dzialności za naruszenie dyscypliny finan-

sów publicznych, Dz. U., nr 14, poz. 114 ze 

zm. 

http://www.onet.pl/ [data dostępu 

25.08.2014]  

Tytuł artykułu w języku angielskim – czcion-

ka Calibri, 10 pkt, wielkie litery, pogrubione, 

wyjustowane, interlinia wielokrotne 1,15, 

odstęp przed 12 pkt, po 6 pkt.  

Streszczenie pracy -w języku angielskim (od 

600 do 1000 znaków); słowa kluczowe – 

należy podać do 6 słów w języku angielskim 

– czcionka Calibri, 9 pkt, wyjustowane, 

interlinia wielokrotne 1,15, odstęp przed 3 

pkt, po 3 pkt. 

 


